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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.

Spis treści
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R........................

6

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r........................... 66
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r................. 68

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH................................. 71
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych................................................................................................................................................... 72

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej...................................................................... 73
INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej...................................................................... 74

BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Nr ZT34

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 509279
(220) 2020 01 21
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

liz rynkowych, badania rynku, usługi w zakresie dekorowania
wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, specjalistyczne doradztwo handlowe, reklama, sprzedaż artykułów odzieżowych,
obuwniczych i pasmanteryjnych, sprzedaż artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28
(510), (511) 18 imitacje skóry, futra jako skóry zwierzęce, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski do torebek na ramie, plecaki, portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie analiz rynkowych, badania rynku, usługi w zakresie dekorowania
wystaw sklepowych, doradztwo handlowe, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, specjalistyczne doradztwo handlowe, reklama, sprzedaż artykułów odzieżowych,
obuwniczych i pasmanteryjnych, sprzedaż artykułów odzieżowych za pomocą sklepu internetowego.
(210) 509282
(220) 2020 01 21
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.05.01, 03.05.24, 03.05.28
(510), (511) 18 imitacje skóry, futra jako skóry zwierzęce, aktówki, teczki, kuferki, parasole, paski do torebek na ramie, plecaki, portfele, portmonetki, torby na ubrania, torebki, walizki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi w zakresie ana-

519340
(220) 2020 10 09
JACHIMCZUK MARIUSZ EDGARD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ŚLEDZTWO GRA KARCIANA

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 28 gry logiczne, gry towarzyskie, gry z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, gry edukacyjne, układanki
(puzzle), gry elektroniczne inne niż telewizyjne.
523538
(220) 2021 01 25
GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka
(540) (znak słowny)
(540) 608
(510), (511) 17 Szczeliwo, szczeliwo plecione, szczeliwo
przeznaczone do uszczelniania dławic pomp, armatur,
mieszalników.
(210)
(731)

528148
(220) 2021 04 26
PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Serafin
(540) (znak słowny)
(540) RAZOWIEC KURPIOWSKI
(510), (511) 35 Agencje importowe i eksportowe, Badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania rynku, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Opinie,
43 Domy turystyczne, Motele, Pensjonaty, Wynajmowanie
sal na zebrania, Wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(210)
(731)

(210) 530522
(220) 2021 06 18
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAGICZNA KUCHNIA
(510), (511) 29 Tłuszcze jadalne, mleko, napoje mleczne,
sery, produkty na bazie mleka lub jego substytutów: dania
gotowe na bazie nabiału, dania gotowe mięsne.
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531939
(220) 2021 07 23
SZUMIŃSKI JAN, Piaseczno
(znak słowno-graficzny)
TYRANNICAL JAN SZUMIŃSKI

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25
(510), (511) 41 Rozrywka.
(210)
(731)
(540)
(540)

532900
(220) 2021 09 30
INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FORUM DLA WSI forumdlawsi.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.17.11, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 36 Analizy finansowe dotyczące gospodarki
rolnej, 38 Transmisja podkastów, programów telewizyjnych
dotyczących gospodarki rolnej, 41 Konferencje, kongresy, seminaria, sympozja, warsztaty [szkolenia], konkursy [edukacja]
dotyczące gospodarki rolnej, produkcja filmów wideo, szkolenia know-how, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących gospodarki rolnej.
537989
(220) 2021 12 21
MYFOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myfoodie

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Reklama w szczególności żywności, reklama
w Internecie, marketing, prezentacja firm gastronomicznych
w Internecie i innych mediach, systematyzacja danych w bazach komputerowych, pośrednictwo umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie usług również w ramach handlu
internetowego, usługi sprzedaży żywności dla osób trzecich
za pośrednictwem Internetu, przetwarzanie danych, 38 Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, elektroniczny serwis
informacji polegający na udostępnieniu on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej umożliwiającej zamieszczanie
menu restauracji, usługi w zakresie zapewniania dostępu
do informacji i komunikacji w trybie on-line, usługi w zakresie przesyłania danych, w tym przy pomocy terminali komputerowych, zapewnienie dostępu do komputerowych baz
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danych, 39 Usługi kurierskie towarów, pakowanie towarów,
mianowicie produktów żywnościowych do jednego menu,
pakowanie napojów, dostawa dań/produktów żywnościowych od ich wytwórców w tym z restauracji, barów, bistro,
mobilnych punktów gastronomicznych, dostawa dań/
produktów żywnościowych i napojów od ich wytwórców
w tym z restauracji do natychmiastowego spożycia, dostawa
dań, w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczególności skompletowanych zestawów do natychmiastowego spożycia, 42 usługi w zakresie projektowania, budowania komputerowych baz danych, projektowanie systemów
informatycznych, usługi w zakresie projektowania aplikacji
mobilnej, 43 usługi gastronomiczne związane z przygotowaniem i dostarczaniem gotowych posiłków, przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, spersonalizowane
usługi dostarczania posiłków do bezpośredniego spożycia
umożliwiające planowanie posiłków za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej, Zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi mobilnych restauracji.
538034
(220) 2021 12 22
AZT ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AZT Architekci
(510), (511) 37 Wykonawstwo robót budowlanych, remontowo-budowlanych w budynkach, 42 Projektowanie architektoniczne, projektowanie wnętrz, wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)

(210) 538114
(220) 2021 12 23
(731) Sissel International GmbH, Bregencja, AT
(540) (znak słowny)
(540) SPINEFITTER
(510), (511) 10 Aparaty do masażu, Aparaty do ćwiczeń
do rozciągania i wzmacniania mięśni w celach medycznych
i terapeutycznych, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe zawarte w tej klasie, Sprzęt gimnastyczny i sportowy zawarty
w tej klasie, 41 Instruktaż w zakresie prowadzenia zajęć sportowych oraz wykonywania aktywności sportowych, Organizacja szkoleń, zajęć i kursów w zakresie gimnastyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

539487
(220) 2022 02 05
STOWARZYSZENIE GTW, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
Stacja Artystyczna Rynek

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji.
(551) wspólny znak towarowy
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539551
(220) 2022 02 04
SZKLANKO-PAWLIC KATARZYNA 3KAMIDO, Turek
(znak słowno-graficzny)
Świat Zatyczek Zatyczki dla każdego

(531) 19.08.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 Zatyczki do uszu do celów medycznych, Zatyczki do uszu (przyrządy do ochrony uszu), Zatyczki do uszu
do użytku podczas snu, Ochraniacze na uszy, Urządzenia
do izolacji dźwięku użytku medycznego, Ochraniacze słuchu
bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku.
(210) 540101
(220) 2022 02 18
(731) BARCHETTO JOANNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) warming
(510), (511) 16 Drukowane czasopisma poświęcone turystyce, Czasopisma o tematyce ogólnej, Magazyny podróżnicze,
35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 Publikacja czasopism, publikowanie czasopism internetowych.
540263
(220) 2022 02 24
KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA SPOŁECZNEJ SIECI
RATUNKOWEJ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Karta Życia + Teczka Życia + Opaska Życia + Przycisk
Sieci Życia + Linia Życia + Radio Życia = Sieć Życia
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy pożarowe, Alarmy dźwiękowe, Urządzenia do zabezpieczenia bezpieczeństwa, Siatki
bezpieczeństwa, Dzwonki alarmowe, Kamizelki ratunkowe,
Kaski ochronne, Koce strażackie, Koła ratunkowe, Kombinezony ochronne, Kombinezony dla nurków, Dla strażaków, Dla
służb ratowniczych, Lornetki, Lunety, Maski ochronne, Maski
do oddychania, Maski do nurkowania, Motopompy strażackie, Aparatura do nurkowania, Obuwie zabezpieczające przed
wypadkami, Przed promieniowaniem, Przed ogniem, Przyrządy do ochrony osobistej przed wypadkami, Odzież chroniąca przed ogniem, Przed wypadkami i napromieniowaniem,
Osłony zabezpieczające twarze robotników, Pasy ratunkowe,
Kapoki do pływania, Pompy strażackie, Radary, Radio pagery,
Tratwy ratunkowe, Manekiny reanimacyjne, Bijaki strażackie,
Syreny, Telefony przenośne, Urządzenia nadawcze i odbiorcze, Wykrywacze promieniowania, Wykrywacze dymu, Urządzenia chroniące przed wypadkami drogowymi, Aparatura
do wyważania drzwi, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne
do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania z zasobów
internetowych, Aplikacje mobilne do pobrania na przenośne
urządzenia komputerowe, Aplikacje mobilne do interaktywnego do monitorowania i do pomiaru parametrów stanów
psychofizycznych organizmów ludzkich, Aplikacje mobilne
alarmowe, Urządzenia elektroniczne pomiarowe do monitorowania stanów psychofizycznych organizmów ludzkich,
Programy komputerowe do monitorowania i pomiaru stanów
psychofizycznych organizmów ludzkich, Programy komputerowe do monitorowania i analizy stanów psychofizycznych
organizmów ludzkich, 38 Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, Umożliwiających interaktywne mierzenie stanu psychofizycznego człowieka oraz
interaktywne alarmowanie o zagrożeniach życia i zdrowia,
(210)
(731)

Nr ZT34/2022

Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, Usługi w zakresie internetowego serwisu
informacyjnego dotyczącego zdrowia, Usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, Udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum
dyskusyjnego, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Poczta elektroniczna, Usługi komputerowych tablic
ogłoszeń, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, Zapewnianie dostępu
do baz danych w sieciach komputerowych, Usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu za pomocą sieci
komputerowej dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów, Usługi telekomunikacyjne obejmujące
dostęp za pomocą sieci komputerowej do platform konkursowych online, Zapewnianie dostępu do usług cyfrowego
przychowania i udostępniania zdjęć, filmów o tematyce medycznej, Transmisja internetowego serwisu informacyjnego
dotyczącego tematyki medycznej, Usługi telekomunikacyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Łączność
za pomocą telefonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i innych środków łączności,
Zlecenia przywoławcze z wykorzystaniem radia, Telefonu lub
innych środków łączności elektronicznej, Usługi pozwalające
na łączność między podmiotami za pomocą różnych środków łączności, Usługi informacyjne, Doradcze i konsultacyjne
związane z ww. usługami telekomunikacyjnymi, 39 Usługi
ratownictwa, Ratownictwo, w szczególności w razie napadu,
na wypadek pożaru, na wypadek powodzi, na wypadek katastrof, w tym na wypadek zasłabnięcia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, Ratownictwo, w szczególności w razie
wypadków drogowych, w razie skażenia powietrza i wody,
w momentach zagrożenia życia i zdrowia, łamanie lodu, Nawigacja, Pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu,
Transport sanitarny, 44 Domy dla rekonwalescentów, Domy
starców, Fizykoterapia, Fizjoterapia, Hospicja, Kliniki medyczne, Masaż, Opieka medyczna, Opieka pielęgniarska, Usługi
pomocy położniczej, Pomoc medyczna, Porady w zakresie
farmakologii, Porady psychologa, Rehabilitacja osób maltretowanych, Sanatoria, Stomatologia, Szpitale, Opieka zdrowotna,
Ratownictwo na rzecz ochrony środowiska, Usługi opiekuńcze
socjale i zdrowotne, 45 Agencje ochrony nocnej, Doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, Ochrona cywilna, Usługi związane z gaszeniem pożarów, Monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ochrona osobista, Otwieranie
zamków, Poszukiwanie osób zaginionych, Strażnicy, Agencje
ochrony mienia i bezpieczeństwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

540692
(220) 2022 03 07
ROGALA PIOTR, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DZIKI TEAM KARPIOWY
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(531)

02.01.12, 02.01.16, 03.09.01, 03.09.10, 06.03.01, 21.03.15,
27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 Artykuły myśliwskie i wędkarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

541343
(220) 2022 03 22
SZCZEPAŃSKA PAULINA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Przyjaciółka Przyjaciółki

(531) 02.09.01, 24.17.08, 27.05.01
(510), (511) 44 Salony piękności.
542279
(220) 2022 04 22
BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF ISKRA,
Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKR
(210)
(731)

(531) 01.15.07, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia mechaniczne, Narzędzia ręczne
o napędzie innym niż ręczny, Wiertarki, Wiertarki ręczne
elektryczne, Szlifierki, Polerki elektryczne, Strugarki [maszyny], Strugarki wzdłużne, Strugarki do drewna, Nożyce elektryczne, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, Młoty elektryczne,
Młoty pneumatyczne, Piły [maszyny], Piły taśmowe, Piły tarczowe, Awaryjne generatory prądotwórcze, Generatory prądu, Generatory prądu przemiennego, Młoty wiertnicze, Frezarko-wiertarki, Elektryczne młoty udarowe, Szlifierki kątowe,
Szlifierki proste, Przecinarki łukowe, Przecinarki [obrabiarki],
Polerki jako maszyny, Bruzdownice [obrabiarki], Bruzdownice [maszyny lub ich części], Wiertarki udarowe, Klucze udarowe, Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Stojaki wiertarskie
do wiertarek, Przenośne stojaki wiertarskie na wiertarki elektryczne, Pilarki do drewna, Piły wyrzynarki, Piły wyrzynarki
[maszyny], Frezarki, Dłutownice.
542538
(220) 2022 04 28
RESTAURACJA STUDNIA SMAKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) Studnia smaków
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 41 Usługi
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi związane z dyskotekami, 43 Restauracje dla turystów, Restauracje
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi świadczone przez bary
bistro, Snack-bary.
(210)
(731)

9

542609
(220) 2022 04 30
GÓRSKI JAN GORSKY, Poronin;
GÓRSKA ANNA PROJEKT, Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gorsky
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Formy i foremki [przybory kuchenne], Koryta,
Misy i miseczki, Półmiski [tace], Tace do użytku domowego,
42 Projektowanie domów, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie produktów, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, 43 Domy turystyczne, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Tymczasowy
wynajem pokoi, Wynajem domów letniskowych, Wynajem
domków letniskowych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

542714
(220) 2022 05 04
MICHAŁOWICZ WŁODZIMIERZ, Leszno
(znak słowno-graficzny)
LIQUIP POLSKA

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Rury i rurki metalowe, Przewody metalowe,
42 Usługi projektowe, Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi inżynieryjne, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne, Usługi badawczo-rozwojowe.
(210) 542736
(220) 2022 05 05
(731) PELCER PIOTR, Luzino
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA ZDROWIA PELCER
(510), (511) 44 Badania medyczne, Doradztwo medyczne
w zakresie dermatologii, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Informacja medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem
biorezonansu, Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań
kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Medyczne badania osób, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, Opieka pielęgniarska, Poradnictwo medyczne, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji związanych
z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, Usługi analiz laboratoryjnych związanych z lecze-
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niem ludzi, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz
medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi medyczne,
Usługi okulistyczne, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi w zakresie patologii
związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie szczepień,
Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie sprzętu
medycznego i służącego ochronie zdrowia.

pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich.

542748
(220) 2022 05 05
DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE PRZY MALBORSKIEJ

(210) 542843
(220) 2022 05 09
(731) CHRUŚCICKA EWA STREFA GLAMOUR, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Strefa Glamour
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe,
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia
personelu, Szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia techniczne związane z higieną, Szkolenia
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
Szkolenia związane z finansami, Udzielanie kursów szkolenia
zawodowego, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi szkolenia zawodowego, 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot
ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.02.07, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy

542896
(220) 2022 05 10
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECI
I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) Nowe Pokolenie
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja religijna, Edukacja przedszkolna, Edukacja zawodowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja [nauczanie], Edukacja dorosłych, Edukacja językowa,
Seminaria edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia
edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Usługi przedszkoli
[edukacja], Usługi edukacji religijnej, Informacja o edukacji,
Informacje dotyczące edukacji, Budowanie zespołu [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze,
Edukacyjne usługi egzaminowania, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Dostarczanie informacji edukacyjnych,
Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie
pokazów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego,
Wydawanie nagród edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych,
Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych,
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie
sympozjów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych,
(210)
(731)
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Organizowanie gier edukacyjnych, Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Sympozja związane z edukacją, Edukacja,
rozrywka i sport, Usługi edukacji dla dorosłych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Produkcja edukacyjnych programów
telewizyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Edukacja
w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Usługi doradcze
w zakresie edukacji, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja
zawodowa dla młodych ludzi, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, Usługi w zakresie edukacji muzycznej,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przygotowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, Publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, Opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie edukacyjnych
wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży,
Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla
młodzieży z zakresu piłki nożnej, Usługi rozrywkowe dla
dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli
dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Mentoring
akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej
dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw,
Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci,
Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów
zabaw dla dzieci, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Organizacja
szkoleń, Rozrywka teatralna, Usługi teatralne, Przedstawienia teatralne, Zapewnianie gier, Organizacja gier, Organizowanie gier, Konkursy muzyczne, Organizowanie konkursów,
Organizacja konkursów tanecznych, Produkcja konkursów
sportowych, Organizowanie konkursów artystycznych.
(210) 54289\8
(220) 2022 05 10
(731) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) LEGRETA
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
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542901
(220) 2022 05 10
BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auforia
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, medyczna marihuana, medyczne
konopie siewne, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności herbata lecznicza,
maści o właściwościach leczniczych, olej konopny dla
celów medycznych, zdrowotna żywność z konopi, susz
konopny o właściwościach zdrowotnych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych leczniczych konopi siewnych
oraz produktów na ich bazie, usługi sprzedaży detalicznej
medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany,
suszonych leczniczych konopi siewnych oraz produktów
na ich bazie, usługi sprzedaży świadczone online w zakresie sprzedaży medycznych konopi siewnych i medycznej
marihuany, suszonych leczniczych konopi siewnych oraz
produktów na ich bazie, usługi reklamowe promocyjne
medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany,
suszonych leczniczych konopi siewnych oraz produktów
na ich bazie.
(210)
(731)
(540)
(540)

542994
(220) 2022 05 13
KRUSZEWSKI JAROSŁAW U ANIOŁÓW, Wilga
(znak słowno-graficzny)
u aniołów

(531) 04.01.03, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Zupy i wywary,
ekstrakty mięsne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału,
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo
i produkty piwowarskie, Napoje orzeźwiające, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Hotele dla zwierząt.
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543034
(220) 2022 05 16
ANTKOWIAK DOMINIKA ETHERE, Ostróda
(znak słowno-graficzny)
Ethere MADE BY DOMINIKA ANTKOWIAK

Nr ZT34/2022

(540) MAX CUDOCELL MAMY PATENT NA ODPARZENIA

(531) 24.13.22, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi.
543281
(220) 2022 05 20
PRESTIGE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE HOUSE

(210)
(731)

(531) 05.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki naturalne, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Naturalne środki perfumeryjne, Olejki
do celów perfumeryjnych, Produkty Perfumeryjne, Esencje
i olejki eteryczne.
543124
(220) 2022 05 17
LUCKY FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMMUN BOOSTER KIMCHI

(210)
(731)

(531) 05.09.12, 26.01.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Kimchi, Warzywa fermentowane, Przetwory
warzywne kiszone, Dania gotowe z warzywami fermentowanymi, Fermentowana kapusta pekińska, Warzywa kiszone.
543165
(220) 2022 05 19
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORTON FLEX suplement diety Stawy sprawne
na szóstkę

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi.
543167
(220) 2022 05 19
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Prefabrykowane ściany niemetalowe, Prefabrykowane elementy budowlane niemetalowe, Elementy budowlane prefabrykowane niemetalowe, Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, Domy
prefabrykowane niemetalowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Platformy
prefabrykowane, niemetalowe, 37 Budowa domów, Budowa
domów szkieletowych, Budowa domów z drewna, Budowa
i wykonawstwo domów pod klucz, Wykonawstwo domów
pasywnych energooszczędnych, Stawianie domów z prefabrykatów, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa części budynków, Budowa fundamentów, Budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe i komercyjne, Budownictwo, Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa nieruchomości - budownictwo, Przygotowanie terenu - budownictwo, Doradztwo inżynieryjne - budownictwo, Konsultacje
budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków,
Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi malowania
domów, 40 Wytwarzanie na zamówienie prefabrykowanych
elementów konstrukcyjnych, Wytwarzanie na zamówienie budynków prefabrykowanych, 42 Projektowanie budynków, Projektowanie domów, Usługi projektowania wnętrz budynków,
Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, Projektowanie wnętrz
budynków, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, Sporządzanie planów domów, Usługi w zakresie
projektowania domów.
543307
(220) 2022 05 23
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) (znak słowny)
(540) VET RESPONSE VETERINARY DIET
(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa,
Herbata, Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt,
Ciastka dla zwierząt, Przekąski dla psów, Mleko dla kotów,
39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt.
(210)
(731)

Nr ZT34/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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543427
(220) 2022 05 25
KRÓLIK MICHAŁ KANITECH, Mińsk Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
K KANITECH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzywa
sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne
w postaci surowej, Składniki chemiczne dla budownictwa,
7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, 17 Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory]
oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych,
19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami
i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, 40 Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, Wynajem maszyn do obróbki chemicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

543509
(220) 2022 05 29
PONOMARCZUK ANDRZEJ, Wiski
(znak słowno-graficzny)
STRZELNICA WISKI 66

(531) 01.01.03, 23.03.05, 24.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 Broń i amunicja, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

543653
(220) 2022 06 01
GRZEBIENIAK JANUSZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Bimos TRANSPORT www.bimos.pl

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 39 Transport drogowy, Transport drogowy ładunków.
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543684
(220) 2022 06 02
KOMAR MARTA NZOZ PRZYSTANEK UŚMIECHU,
Sosnowiec
(540) (znak słowny)
(540) PRZYSTANEK UŚMIECHU
(510), (511) 44 Stomatologia kosmetyczna, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne
w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi dentystyczne,
Usługi kliniki dentystycznej, Konsultacje dentystyczne.
(210)
(731)

543691
(220) 2022 06 02
DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWODWORSKA 43
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi,
Usługi rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
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wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

543692
(220) 2022 06 02
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OSIEDLE JAGIELLOŃSKA

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemetalowych, 35 Reklama w zakresie nieruchomości świadczona
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieruchomości, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu
nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowanie
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych

Nr ZT34/2022

i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

543731
(220) 2022 06 03
GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ, Golub-Dobrzyń
(znak słowno-graficzny)
BOWS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Sport i fitness, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Zajęcia sportowe
i kulturalne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia sportowe, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu
i kultury, Fotoreportaże, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania
społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe
w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych,
Usługi sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne.
543767
(220) 2022 06 03
ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VANESSA
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki,
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

543771
(220) 2022 06 03
ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MODA VANESSA
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki,
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

Nr ZT34/2022
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543912
(220) 2022 06 08
CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NETICTECH GAMES
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Oprogramowanie gier, Nagrane dyski laserowe zawierające
gry, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe],
Pobieralne gry komputerowe, Zaprogramowane gry wideo
zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe],
35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 41 Gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej,
do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć
i/lub Internet.
(210)
(731)

543997
(220) 2022 06 10
POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BactiCalc Max
(510), (511) 1 Produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy, Nawozy chemiczne, Mieszanki nawozów, Chemikalia przemysłowe.
(210)
(731)

(210) 544013
(220) 2022 06 10
(731) OLCHAWA DARA MITOMIŁO, Wierzchosławice
(540) (znak słowny)
(540) MitoMiło
(510), (511) 24 Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki do jogi,
Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Koce bawełniane, Koce
do użytku na wolnym powietrzu, Koce do jogi, Pokrowce
na poduszki, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki),
Poszewki na poduszki, Bielizna pościelowa i koce, 27 Maty
do jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty antypoślizgowe, Maty korkowe, Słomiane maty, 28 Paski do jogi,
Bloczki do jogi, Koła do jogi, Chusty do jogi, Hamaki [chusty] do jogi, Piłki gimnastyczne do jogi, Klocki do jogi, Torby
na maty i akcesoria do jogi, Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha
do celów utrzymywania formy fizycznej, Taśmy do ćwiczeń,
Pasy na talię, do ćwiczeń, Wałki do jogi, Woreczki relaksacyjne na oczy do jogi, Woreczki na oczy wypchane ziarenkami, Poduszki do jogi jako artykuły gimnastyczne, Artykuły
sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów
stacjonarnych w związku z: odzieżą, obuwiem, nakryciami
głowy, odzieżą i obuwiem do jogi, odzieżą sportową, obuwiem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych
w związku z matami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z akcesoriami do jogi, a mianowicie:
paskami, bloczkami, kołami, chustami, hamakami, woreczkami na oczy, piłkami, klockami, torbami, wałkami, taśmami,
pasami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z ręcznikami, ręcznikami do jogi, ręcznikami do ćwiczeń,
kocami, kocami do jogi, poduszkami, poduszkami do jogi,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu
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internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z artykułami sportowymi i gimnastycznymi, Usługi importowo-eksportowe, 41 Trening jogi, Usługi edukacyjne związane
z jogą, Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Sport i fitness,
Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaże i szkolenia w zakresie ćwiczeń
fizycznych, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online,
Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń
fizycznych, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości, Organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez
sportowych i rekreacyjnych, Wynajem sprzętu sportowego
i obiektów sportowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych,
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych
i sportowych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], Usługi sportowe i kulturalne.
(210) 544014
(220) 2022 06 10
(731) OLCHAWA DARA MITOMIŁO, Wierzchosławice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 24 Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki do jogi,
Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Koce bawełniane, Koce
do użytku na wolnym powietrzu, Koce do jogi, Pokrowce
na poduszki, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki),
Poszewki na poduszki, Bielizna pościelowa i koce, 27 Maty
do jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty antypoślizgowe, Maty korkowe, Słomiane maty, 28 Paski do jogi, Bloczki do jogi, Koła do jogi, Chusty do jogi, Hamaki [chusty] do jogi,
Piłki gimnastyczne do jogi, Klocki do jogi, Torby na maty i akcesoria do jogi, Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów
utrzymywania formy fizycznej, Taśmy do ćwiczeń, Pasy na talię, do ćwiczeń, Wałki do jogi, Woreczki relaksacyjne na oczy
do jogi, Woreczki na oczy wypchane ziarenkami, Poduszki
do jogi jako artykuły gimnastyczne, Artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych
w związku z: odzieżą, obuwiem, nakryciami głowy, odzieżą
i obuwiem do jogi, odzieżą sportową, obuwiem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z matami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z akcesoriami do jogi, a mianowicie: paskami, bloczkami,
kołami, chustami, hamakami, woreczkami na oczy, piłkami,
klockami, torbami, wałkami, taśmami, pasami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach sklepu internetowego
oraz sklepów stacjonarnych w związku z ręcznikami, ręcznikami do jogi, ręcznikami do ćwiczeń, kocami, kocami do jogi,
poduszkami, poduszkami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów
stacjonarnych w związku z artykułami sportowymi i gimna-
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stycznymi, Usługi importowo-eksportowe, 41 Trening jogi,
Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Usługi
edukacyjne dotyczące medytacji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Sport i fitness, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaże i szkolenia
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony
internetowej online, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub
sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie samoświadomości,
Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych i rekreacyjnych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Warsztaty
do celów rekreacyjnych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, Usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi sportowe i kulturalne.
544045
(220) 2022 06 13
FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYPTO KURSY
(210)
(731)

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne zwłaszcza dotyczące
transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii
blockchain, Usługi wydawnicze, mianowicie publikowanie
kursów, skryptów, książek, broszur, podręczników i innych
materiałów obejmujących szeroką gamę tematów w formacie drukowanym i elektronicznym zwłaszcza dotyczących
transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii
blockchain, Usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie
firmom programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej w dziedzinie nowych technologii, finansów, biznesu,
środków pieniężnych, kryptowalut i zasobów cyfrowych,
innowacji cyfrowych, produktów finansowych opartych
na blockchain i blockchain, Organizowanie i prowadzenie
konferencji edukacyjnych, seminariów edukacyjnych, zjazdów i programów dla absolwentów, kadry kierowniczej
i przedsiębiorców na tematy związane z technologią, finansami, innowacjami, kryptowalutami, produktami opartymi
na blockchain i blockchain, Organizowanie i prowadzenie
zjazdów, kongresów, konferencji i seminariów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne, mianowicie zapewnianie programów instruktażowych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz
kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi edukacyjne i informacje dostarczane online, za pośrednictwem
Internetu lub za pośrednictwem innych sieci komunikacyjnych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy
użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Projektowanie i udostępnianie programów, kursów i egzaminów edukacyjnych
i szkoleniowych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych,
oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi
edukacyjne, mianowicie zapewnianie certyfikacji i akredytacji kursów, Certyfikacja szkoleń i nagród edukacyjnych, Usłu-

Nr ZT34/2022

gi edukacyjne związane z biznesem, usługami biznesowymi,
finansami, usługami finansowymi, ekonomią, polityką i sprawami bieżącymi, Planowanie, organizowanie i prowadzenie
wydarzeń edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń programów,
kursów i egzaminów edukacyjnych i szkoleniowych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów
i technologii blockchain, Usługi szkoleniowe zwłaszcza dotyczące transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi szkoleniowe dla biznesu z zakresu
poszerzania wiedzy dotyczącej transakcji elektronicznych,
przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, z zakresu
usług biznesowych, usług finansowych, ekonomii, polityki
i spraw bieżących, Planowanie, organizowanie i prowadzenie
szkoleń i/lub imprez edukacyjnych, Usługi raportowania wiadomości, usługi publikacji, Usługi publikacji elektronicznych,
Usługi publikacji online zwłaszcza dotyczących transakcji
elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain,
Udostępnianie publikacji elektronicznych online, w tym treści nie do pobrania, Produkcja, prezentacja, udostępnianie
i dystrybucja filmów, programów telewizyjnych i radiowych,
blogów, webinariów, podcastów, vodcastów i kanałów informacyjnych oraz edukacyjnych, Usługi rozrywkowe, Świadczenie wyżej wymienionych usług w formie elektronicznej
lub skomputeryzowanej, Warsztaty i szkolenia, doradztwo
zawodowe zwłaszcza dotyczące transakcji elektronicznych,
przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi edukacyjne w dziedzinach technologii, blockchain oraz bezpieczeństwa w sieci Internet w szczególności cyberbezpieczenstwa
i ochrony danych oraz prywatności.
544046
(220) 2022 06 13
FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi promocyjne, Reklama, promocja, zarządzanie i administracja działalnością
gospodarczą dotyczącą obrotu towarami i usługami związanymi z finansami, nowymi technologiami i kryptowalutami,
oraz tokenami i blockchain, Usługi informacji biznesowej,
Udostępnianie informacji biznesowych i handlowych online,
Usługi handlu detalicznego i hurtowego, sprzedaż w tym
w punktach handlowych oraz za pośrednictwem sieci Internet, online na stronie internetowej następujących towarów, takich jak: publikacje elektroniczne, gazety, periodyki,
katalogi, czasopisma, ulotki, biuletyny, kalendarze, książki,
podręczniki, skrypty, fotografie, wydruki graficzne, kufry, torby podróżne, torby na zakupy, torebki, torby, parasole, laski,
etui na karty płatnicze, etui na banknoty, etui na wizytówki,
etui na telefony i tablety, portfele, plecaki, etui na karty kredytowe, walizki, zegary, zegarki, smartwatche, smartphone,
telefony, tablety, komputery, ładowarki, kable, zasilacze, urządzenia peryferyjne do komputerów umożliwiające dokonywanie transakcji kryptowalutami, oraz tokenami i blockchain,
sprzęt komputerowy, oraz osprzęt do urządzeń komputero-
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wych, sprzęt telekomunikacyjny oraz osprzęt do urządzeń
telekomunikacyjnych, zwłaszcza do obsługi transakcji finansowych na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain,
materiałów dydaktycznych dotyczących obsługi transakcji
finansowych na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, oprogramowanie do urządzeń komputerowych, breloki, przyciski do papieru, zakładki do książek, otwieracze
do butelek, korkociągi, wyroby szklane, porcelana i wyroby
ceramiczne, artykuły sportowe, sprzęt rekreacyjny, ramki
do obrazów, biżuteria, odzież, nakrycia głowy, obuwie, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze,
artykuły papiernicze i piśmiennicze, części samochodowe
i rowerowe, pojazdy, rowery, skutery, samochody, pojazdy
elektryczne, rowery elektryczne, skutery elektryczne, samochody elektryczne, materiały eksploatacyjne do pojazdów,
płyny eksploatacyjne do pojazdów, elementy stylizujące
nadwozia pojazdów, lampy, żarówki, akumulatory, baterie,
bezpieczniki, sprzęt budowlany, narzędzia ręczne nieelektryczne oraz elektryczne, materiały budowlane, meble, meble biurowe, meble pokojowe, meble kuchenne, przedmioty
wystroju wnętrz, kosmetyki, perfumy, chemia gospodarcza,
olejki eteryczne, środki higieny osobistej, artykuły spożywcze, żywność przetworzona gotowa do spożycia, słodycze,
ciastka, ciasta, artykuły nabiałowe, suplementy diety, leki,
farmaceutyki, preparaty odchudzające, artykuły medyczne,
Umożliwiające klientom wygodne przeglądanie i kupowanie wyżej wymienionych towarów z ogólnego katalogu
za pośrednictwem sprzedaży zdalnej, zwłaszcza za pomocą transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych
środków płatniczych, Gromadzenie, na rzecz osób trzecich
także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu
szeregu usług informatycznych, finansowych, bankowych,
ubezpieczeniowych, handlowych, restauracyjnych, medycznych, budowlanych, motoryzacyjnych, rozrywkowych,
sportowych, rekreacyjnych, architektonicznych, designerskich, naukowych, edukacyjnych, poligraficznych, prawnych,
administracyjnych, sprzątających, kurierskich, reklamowych,
marketingowych, księgowych, rachunkowych, inwestycyjnych, dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet, w tym
pakietów tych usług oraz porad indywidualnych, umożliwiających konsumentom dogodne porównywanie i zakup
tych usług, Prowadzenie, sprzedaż i promocja programów
lojalnościowych i rabatowych w sieci Internet w szczególności w oparciu o technologie blockchain, Usługi wyceny
biznesowej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Badania i analizy biznesowe, Usługi agencji informacji
handlowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Produkcja
reklam i materiałów reklamowych, Organizacja, obsługa
i nadzór nad sprzedażowymi i promocyjnymi programami
motywacyjnymi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Badania rynku,
Usługi marketingowe, Benchmarking, Badania opinii, Reprodukcja dokumentów, Gromadzenie, kompilacja i przygotowywanie informacji i statystyk biznesowych, Dostarczanie
informacji na temat ekonomiki biznesu, Przygotowywanie
raportów informacji biznesowych i statystyk, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Organizowanie
prenumeraty gazet i periodyków, Redagowanie katalogów,
Redagowanie reklam do wykorzystania jako strony internetowe w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, licytacje świadczone
w Internecie, przetwarzanie sprzedaży dokonywanej w Internecie, Organizowanie prenumeraty gazet, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych towarów i usług, Prognozy ekonomiczne,
Pozycjonowanie produktów na wirtualnych półkach skle-
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powych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopatrywania
osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunkowości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Projektowanie standów reklamowych.
544047
(220) 2022 06 13
FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PWX
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi promocyjne,
Reklama, promocja, zarządzanie i administracja działalnością
gospodarczą dotyczącą obrotu towarami i usługami związanymi z finansami, nowymi technologiami i kryptowalutami,
oraz tokenami i blockchain, Usługi informacji biznesowej,
Udostępnianie informacji biznesowych i handlowych online,
Usługi handlu detalicznego i hurtowego, sprzedaż w tym
w punktach handlowych oraz za pośrednictwem sieci
Internet, online na stronie internetowej następujących towarów, takich jak: publikacje elektroniczne, gazety, periodyki,
katalogi, czasopisma, ulotki, biuletyny, kalendarze, książki,
podręczniki, skrypty, fotografie, wydruki graficzne, kufry, torby podróżne, torby na zakupy, torebki, torby, parasole, laski,
etui na karty płatnicze, etui na banknoty, etui na wizytówki,
etui na telefony i tablety, portfele, plecaki, etui na karty kredytowe, walizki, zegary, zegarki, smartwatche, smartphone,
telefony, tablety, komputery, ładowarki, kable, zasilacze, urządzenia peryferyjne do komputerów umożliwiające dokonywanie transakcji kryptowalutami, oraz tokenami i blockchain,
sprzęt komputerowy, oraz osprzęt do urządzeń komputerowych, sprzęt telekomunikacyjny oraz osprzęt do urządzeń
telekomunikacyjnych, zwłaszcza do obsługi transakcji finansowych na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain,
materiałów dydaktycznych dotyczących obsługi transakcji
finansowych na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, oprogramowanie do urządzeń komputerowych, breloki, przyciski do papieru, zakładki do książek, otwieracze
do butelek, korkociągi, wyroby szklane, porcelana i wyroby
ceramiczne, artykuły sportowe, sprzęt rekreacyjny, ramki
do obrazów, biżuteria, odzież, nakrycia głowy, obuwie, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze,
artykuły papiernicze i piśmiennicze, części samochodowe
i rowerowe, pojazdy, rowery, skutery, samochody, pojazdy
elektryczne, rowery elektryczne, skutery elektryczne, samochody elektryczne, materiały eksploatacyjne do pojazdów,
płyny eksploatacyjne do pojazdów, elementy stylizujące
nadwozia pojazdów, lampy, żarówki, akumulatory, baterie,
bezpieczniki, sprzęt budowlany, narzędzia ręczne nieelektryczne oraz elektryczne, materiały budowlane, meble, meble biurowe, meble pokojowe, meble kuchenne, przedmioty
wystroju wnętrz, kosmetyki, perfumy, chemia gospodarcza,
olejki eteryczne, środki higieny osobistej, artykuły spożywcze, żywność przetworzona gotowa do spożycia, słodycze,
ciastka, ciasta, artykuły nabiałowe, suplementy diety, leki,
farmaceutyki, preparaty odchudzające, artykuły medyczne,
Umożliwiające klientom wygodne przeglądanie i kupowanie wyżej wymienionych towarów z ogólnego katalogu
za pośrednictwem sprzedaży zdalnej, zwłaszcza za pomocą transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych
środków płatniczych, Gromadzenie, na rzecz osób trzecich
także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu
szeregu usług informatycznych, finansowych, bankowych,
ubezpieczeniowych, handlowych, restauracyjnych, me(210)
(731)
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dycznych, budowlanych, motoryzacyjnych, rozrywkowych,
sportowych, rekreacyjnych, architektonicznych, designerskich, naukowych, edukacyjnych, poligraficznych, prawnych,
administracyjnych, sprzątających, kurierskich, reklamowych,
marketingowych, księgowych, rachunkowych, inwestycyjnych, dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet, w tym
pakietów tych usług oraz porad indywidualnych, umożliwiających konsumentom dogodne porównywanie i zakup
tych usług, Prowadzenie, sprzedaż i promocja programów
lojalnościowych i rabatowych w sieci Internet w szczególności w oparciu o technologie blockchain, Usługi wyceny
biznesowej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Badania i analizy biznesowe, Usługi agencji informacji
handlowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Produkcja
reklam i materiałów reklamowych, Organizacja, obsługa
i nadzór nad sprzedażowymi i promocyjnymi programami
motywacyjnymi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Badania rynku,
Usługi marketingowe, Benchmarking, Badania opinii, Reprodukcja dokumentów, Gromadzenie, kompilacja i przygotowywanie informacji i statystyk biznesowych, Dostarczanie
informacji na temat ekonomiki biznesu, Przygotowywanie
raportów informacji biznesowych i statystyk, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, Organizowanie
prenumeraty gazet i periodyków, Redagowanie katalogów,
Redagowanie reklam do wykorzystania jako strony internetowe w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, licytacje świadczone
w Internecie, przetwarzanie sprzedaży dokonywanej w Internecie, Organizowanie prenumeraty gazet, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych towarów i usług, Prognozy ekonomiczne,
Pozycjonowanie produktów na wirtualnych półkach sklepowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk reklamowych
i reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopatrywania
osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunkowości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Projektowanie standów reklamowych.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) PINACOTECA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.05.99
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Czasopisma [periodyki], Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media
papierowe, Drukowane materiały piśmienne, 35 Reklama
i usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam przez internet,
Publikowanie materiałów reklamowych online, Wynajem
przestrzeni reklamowej w internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
41 Publikowanie, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie drogą elektroniczną,
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Informacja o rozrywce, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Dostarczanie
informacji edukacyjnych.
544174
(220) 2022 06 17
ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU

(210)
(731)

544165
(220) 2022 06 16
TEKIELA LUDMIŁA MOROZKO, Łysa Góra
(znak słowno-graficzny)
M Morozko

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.21, 05.13.01
(510), (511) 28 Dekoracje i ozdoby choinkowe.
(210) 544167
(220) 2022 06 16
(731) JAKUBOWSKA ANNA ART OFFICE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 24.01.03, 24.15.01
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Pomoc
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku
z planowaniem biznesowym, Porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Konsultacje w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych,
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Porady, pytania i informacje
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dotyczące działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, Administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Organizowanie
targów i wystaw, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach
targów handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych,
Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie pokazów
handlowych, Organizowanie targów handlowych, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa
pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, Doradztwo zawodowe (inne niż
związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo związane
z wyborem kadry kierowniczej, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Ocena potrzeb personelu, Planowanie wykorzystania personelu, Usługi doradcze w zakresie zarządzania
personelem, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery, Dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów
edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konferencji, Organizowanie
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizowanie konferencji
związanych z reklamą, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Badania
edukacyjne, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
Doradztwo zawodowe, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja
webinariów, Pokazy edukacyjne, Szkolenia dla dorosłych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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544227
(220) 2022 06 18
FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SILESIA KAMILA SKOLIMOWSKA MEMORIAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544299
(220) 2022 06 21
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NEGOCJATOR, Liksajny
(znak słowno-graficzny)
Mazurskie Słoiki

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty
nabiału, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki,
nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze,
30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Piwo i piwo bezalkoholowe,
40 Przetwarzanie żywności i napojów.
544310
(220) 2022 06 21
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) etino ENJOY YOUR TIME

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 01.15.24
(510), (511) 29 Zabielacz do kawy, śmietanka do kawy
w proszku, zabielacze mleczne do napojów, 30 Kakao, herbata czarna, herbata earl grey, herbata zielona, herbata czerwona, herbata rooibos, mate (herbata), herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [Inna niż do celów medycznych],
herbata w torebkach, herbata owocowa [inna niż do celów
medycznych], herbata miętowa, herbaty ziołowe i ziołowo
- owocowe [inne niż do celów medycznych], zioła suszone,
zioła do celów spożywczych, nielecznicze napoje herbaciane, herbata mrożona, kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa w postaci całych ziaren, kawa mrożona, torebki
z kawą, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napo-
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jach], gotowa kawa i napoje na bazie kawy, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
kawa zbożowa, napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem,
gotowe napoje kawowe, cappuccino, przyprawy korzenne,
mieszanki przypraw, dodatki smakowe i przyprawy, posypka czekoladowa, laski cynamonu, laski wanilii, czekoladowe
dodatki smakowe, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne].
544311
(220) 2022 06 21
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) etino ENJOY YOUR TIME
(510), (511) 29 Zabielacz do kawy, śmietanka do kawy
w proszku, zabielacze mleczne do napojów, 30 Kakao, herbata czarna, herbata earl grey, herbata zielona, herbata czerwona, herbata rooibos, mate (herbata), herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów medycznych],
herbata w torebkach, herbata owocowa [inna niż do celów
medycznych], herbata miętowa, herbaty ziołowe i ziołowo
- owocowe [inne niż do celów medycznych], zioła suszone,
zioła do celów spożywczych, nielecznicze napoje herbaciane, herbata mrożona, kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, kawa w postaci całych ziaren, kawa mrożona, torebki
z kawą, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], gotowa kawa i napoje na bazie kawy, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
kawa zbożowa, napoje kawowe, napoje kawowe z mlekiem,
gotowe napoje kawowe, cappuccino, przyprawy korzenne,
mieszanki przypraw, dodatki smakowe i przyprawy, posypka czekoladowa, laski cynamonu, laski wanilii, czekoladowe
dodatki smakowe, jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne].
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za pośrednictwem bloga, Usługi handlu detalicznego związane z przyczepkami rowerowymi, Usługi handlu hurtowego
związane z przyczepkami rowerowymi.
544514
(220) 2022 06 28
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cover
(210)
(731)

(210)
(731)

544369
(220) 2022 06 23
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ŚLĄZERKI
(510), (511) 29 Kiełbasy, Frankfurterki, Parówki, Produkty
mięsne na grill.
(210)
(731)

(210) 544389
(220) 2022 06 24
(731) PŁECHA WIKTOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MINDSTATE
(510), (511) 25 Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Koszulki z nadrukami, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem,
Czapki dziane, Czapki z daszkiem, Spodnie dresowe, Spodnie
od dresu, Bluzy dresowe.
(210) 544396
(220) 2022 06 24
(731) MIERNIK SEBASTIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dzieciaki w plecaki
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego
związane z rowerami dziecięcymi, Usługi handlu hurtowego
związane z rowerami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego związane z rowerami, Usługi handlu hurtowego związane
z rowerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone

(531) 29.01.01, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.03
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla
rolnictwa, Nawozy do roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
544516
(220) 2022 06 28
BRAND VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BRAND VISION
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania,
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej i usługowej, Usługi w zakresie doradztwa zarządzania
personelem, Usługi agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi agencji reklamowych,
Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi w zakresie przygotowywania i prowadzenia kampanii reklamowych w sieci Internet, Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna
za pomocą sieci Internet, Reklama prasowa, Pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, Sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Wynajem powierzchni reklamowych, Wynajem wirtualnej przestrzeni reklamowej, Agencje informacji handlowej, Oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Audyt finansowy,
Badania marketingowe, Badania rynku, Badanie opinii publicznej, Badania aktywności konsumenckiej w Internecie dla
celów reklamowych, Prognozy ekonomiczne, Powielanie
dokumentów, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, Obróbka tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Ogłoszenia reklamowe, Publikowanie
tekstów sponsorowanych, Pokazy towarów, Promocja towarów, Prezentowanie usług, Publikowanie tekstów reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, Kolportaż próbek reklamowych, Pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, Doradztwo handlowe, Prowadzenie programów lojalnościowych, Projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
Pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych także
w Internecie, Wynajmowanie nośników reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk reklamo(210)
(731)

Nr ZT34/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

wych i reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów
promocyjnych i usług reklamowych, 38 Zapewnienie dostępu do platform z transmisją strumieniową w internecie, Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie zapewniania dostępu
do stron w elektronicznej sieci informacyjnej z filmami i nagraniami audio, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfrowej w tym za pośrednictwem aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów i innych przenośnych urządzeń
elektronicznych, Agencje informacyjne, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi dostępu do przestrzeni wirtualnej
dla celów forum dyskusyjnego, Obsługa telekonferencji,
Przesyłanie informacji cyfrowych, Poczta elektroniczna, Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeń online, Usługi
w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, Transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Usługi w zakresie udostępniania
i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim, Zapewnianie dostępu do internetowych platform edukacyjnych,
Internetowe platformy edukacyjne dotyczące doskonalenia
zawodowego, Usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów [usługi telekomunikacyjne], Usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, przesyłanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, Wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Usługi telekomunikacyjne dotyczące pozyskiwania informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechniania drogą elektroniczna, Usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, Usługi
telekomunikacyjne w zakresie przekazu elektronicznego wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci
światłowodów, Usługi przekazu telewizyjnego z możliwością
wyboru programu, Usługi dostarczania informacji on-line,
Usługi telekomunikacyjne zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego,
w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych
za pośrednictwem aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów i innych przenośnych urządzeń elektronicznych,
Transmitowanie filmów online, 41 Produkowanie filmów, nagrań audio i podcastów, Montaż filmów, nagrań audio i podcastów, Wypożyczanie filmów, nagrań audio i podcastów,
Dystrybucja filmów, nagrań audio oraz podcastów, Usługi
edukacyjne, Porady w zakresie edukacji i kształcenia, Usługi
edukacyjne dostarczane za pomocą internetowych portali
edukacyjnych zawierających bibliotekę filmów edukacyjnych, Publikowane online edukacyjnych filmów wideo oraz
nagrań audio, Edukacja na odległość, Nauczanie języków obcych, Usługi dotyczące organizowania szkoleń, Kształcenie
praktyczne, Informacja o edukacji, Usługi edukacyjne
w związku z doskonaleniem zawodowym, Publikowanie tekstów i książek, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Obsługa oraz udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Organizowanie i obsługa konferencji, kongre-
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sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, Usługi rozrywkowe,
Usługi edukacyjne w zakresie doskonalenia kompetencji
miękkich, zdolności osobistych i interpersonalnych, Usługi
edukacyjne dotyczące reklamy i marketingu, Organizowanie
imprez rozrywkowych i artystycznych, Imprezy integracyjne
(rozrywka), Organizowanie imprez integracyjnych (rozrywka),
Usługi związane z organizacją wypoczynku (usługi rozrywkowe i sportowe), Organizowanie konkursów o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym, Informacja o imprezach rozrywkowych, Wypożyczanie dekoracji filmowych i teatralnych, Produkowanie i organizowanie widowisk artystycznych i rozrywkowych, Organizowanie ceremonii wręczania
nagród za osiągnięcia w dziedzinie edukacji, sztuki i rozrywki, Organizowanie konferencji popularno-naukowych i edukacyjne popularyzowanie wiedzy, 42 Usługi informatyczne,
Usługi informatyczne dotyczące Internetu, Usługi utrzymania stron internetowych osób trzecich, Pozycjonowanie
stron internetowych, Hosting serwerów, Udostępnianie
miejsca na serwerach, Wynajem pamięci serwerów, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, Usługi wynajmowania wirtualnej pamięci w sieci komputerowej, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych stron internetowych, Usługi związane z projektowaniem graficznym i redagowaniem układu treści stron internetowych, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Programowanie komputerowe, Programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania, Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalowanie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego
i telefonicznego, Analizy systemów komputerowych, Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami internetowymi, Instalacje oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie komputerów, Wypożyczanie serwerów, Opracowywanie projektów technicznych z zakresu infrastruktury informatycznej IT.
(210)
(731)
(540)
(540)

544599
(220) 2022 06 30
CZYPIONKA TOMASZ UMAMI SUSHI, Katowice
(znak słowno-graficzny)
TOUR DE MOTO

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25, 14.07.06
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów, tras i wyścigów motocyklowych, Organizowanie zawodów wyścigowych, Usługi
związane z rozrywkami, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, imprez okolicznościowych kulinarnych
w trakcie organizowanych rajdów, tras i wyścigów motocy-
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klowych, w tym na temat sushi, Organizowanie kulinarnych
konkursów edukacyjnych w trakcie organizowanych rajdów,
tras i wyścigów motocyklowych, w tym na temat sushi, z zapewnieniem oprawy muzycznej i występów artystycznych,
w tym, biesiad i bankietów, spotkań towarzyskich i klubowych oraz prowadzenie akcji charytatywnych.
544602
(220) 2022 06 30
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) STATUS
(510), (511) 1 Nawozy, Hormony roślinne (fitohormony), Polepszacze do gleby, Regulatory wzrostu roślin, Stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnych], Bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki do ochrony nasion, Aktywatory biologiczne,
Aktywatory kompostu, Aktywatory [środki chemiczne], Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin,
Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie,
Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami
do fungicydów, Środki nawilżające do użytku jako środki
wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, Środki
nawilżające do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi,
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki ochrony
roślin przeciw patogenom, Produkty chemiczne do hamowania rozwoju chwastów, Środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym [inne niż grzybobójcze,
preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki owadobójcze,
środki przeciw pasożytom], Biostymulatory (środki oddziałujące na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik
pokarmowy), 5 Pestycydy, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
Preparaty do niszczenia robactwa, Insektycydy do użytku
w rolnictwie, Fungicydy, Herbicydy do użytku w rolnictwie.
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544655
(220) 2022 06 30
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
SPÓŁKA AKCYJNA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIT Warszawski Instytut Technologiczny
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 40 Usługi w zakresie mechanicznej, chemicznej
i cieplno-chemicznej obróbki materiałów, w tym wyrobów
metalowych, a mianowicie nakładania powłok galwanicznych, powłok antykorozyjnych, powłok z tworzyw sztucznych, metalizacji natryskowej, galwanoplastyki, chemicznego
i/lub mechanicznego oczyszczania, polerowania, ścierania,
mycia i odtłuszczania powierzchni, Uzdatnianie wody, w tym
oczyszczanie i unieszkodliwianie ścieków po galwanicznych,
41 Usługi w zakresie nauczania i szkolenia, w tym dotyczącego obróbki cieplnej i/lub chemicznej metali, Redagowanie
i publikowanie tekstów dotyczących obróbki powierzchni
wyrobów metalowych, w tym publikacje norm, Produkcja
filmów, w tym instruktażowych z zakresu metaloznawstwa,
Usługi biblioteczne, Doradztwo w zakresie kształcenia,
42 Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu obróbki powierzchniowej wyrobów metalowych, Prowadzenie badań w celu certyfikacji i homologacji maszyn i konstrukcji, w tym robotów przemysłowych,
urządzeń do zabezpieczenia mienia jak kasy pancerne, sejfy, zamki, rygle, Inżynieria techniczna, w tym wykonywanie
ekspertyz, Opracowywanie projektów technicznych broni
palnej, amunicji, pocisków, materiałów wybuchowych, Tworzenie dokumentów normalizacyjnych, certyfikacyjnych, homologacyjnych i kontrolno-pomiarowych.
544664
(220) 2022 07 01
STAŃCZYK TOMASZ PIEKARNIA MAJA.
PIEKARNIA - CUKIERNIA MAJA, Spytkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA CUKIERNIA MAJA
(210)
(731)

544620
(220) 2022 06 30
ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szynopol

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 6 Drzwi przesuwne (rolki, prowadnice do -), Metalowe drzwi przesuwne, Okucia metalowe do mebli, Okucia
metalowe, Okucia stalowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Profile aluminiowe, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Profile z metalu
na drzwi, profile aluminiowe do mebli, 19 Drzwi przesuwne,
niemetalowe, Winylowe drzwi przesuwne, 20 Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Niemetalowe
drzwi przesuwne do mebli, Okucia mebli (niemetalowe -),
Prowadnice do szuflad [okucia meblowe], Profile i ornamenty wytłaczane z tworzyw sztucznych do mebli.

(531)

29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 26.11.01, 03.13.04, 26.04.03, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Bezy, Bułki z cynamonem, Bułeczki z owocami, Bułeczki z czekoladą, Słodkie bułki, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym.
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544680
(220) 2022 07 03
ADRIA SABBIONI ŚWIDER ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADRIA SABBIONI

(210)
(731)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Loftowa

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Likiery,
Miód pitny, Alkoholowy ajerkoniak, Destylowane napoje
alkoholowe na bazie zbóż, Alkoholowe koktajle owocowe,
Nalewki gorzkie, Aperitify.
(531) 29.01.01, 29.01.02, 29.01.07, 29.01.13, 05.07.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
Kosmetyki naturalne, Perfumy, Perfumy w płynie, Ekstrakty
kwiatowe [perfumy], Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem
przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy BB, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do skóry, Kremy do twarzy,
Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy kosmetyczne,
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy na dzień, Kremy
na noc, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy
nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy odżywcze,
Serum do celów kosmetycznych, Serum do twarzy do celów
kosmetycznych, Serum zapobiegające starzeniu się, Serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
Serum pielęgnacyjne, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Balsam do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych,
Balsamy do ciała, Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Żel do kąpieli, Żel
pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Żele do mycia toalet,
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do użytku kosmetycznego, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele pod prysznic,
5 Serum kojące dla skóry [lecznicze], Kremy do stosowania
na noc [lecznicze], Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Lecznicze
żele do ciała.

544832
(220) 2022 07 07
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFTÓWKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Likiery,
Miód pitny, Alkoholowy ajerkoniak, Destylowane napoje
alkoholowe na bazie zbóż, Alkoholowe koktajle owocowe,
Nalewki gorzkie, Aperitify.
(210)
(731)
(540)
(540)

544847
(220) 2022 07 07
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE ŻYTNIE CRISPY
z pomidorami i bazylią RYE CRISPBREAD WITH
TOMATO&BASIL

544791
(220) 2022 07 05
ECOPROF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adamówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrzwiNaWymiar.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 07.03.01
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne, Drzwi wahadłowe metalowe,
19 Drzwi niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe,
Drzwi pancerne niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Płyty drzwiowe niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe.
(210)
(731)

544829
(220) 2022 07 07
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek

(531) 06.07.25, 05.09.17, 05.03.11, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, Pieczywa
chrupkie, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z mąki razowej, Suchary, Batoniki, Batony zbożowe,
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Czipsy na bazie zbóż,
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Chrupki zbożowe, Płatki zbożowe, Przekąski wykonane
z mąki zbożowej, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski z produktów zbożowych z dodatkiem warzyw
lub ziół.
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544848
(220) 2022 07 07
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE 5 ZBÓŻ CRISPY żyto,
pszenica, orkisz, jęczmień, owies CRISPBREAD 5
GRAINS WITH RYE, WHEAT, SPELT, BARLEY, OAT

(531) 06.07.25, 25.01.15, 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, Pieczywa
chrupkie, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z mąki razowej, Suchary, Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Czipsy na bazie zbóż, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Chrupki
zbożowe, Płatki zbożowe, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski
z produktów zbożowych z dodatkiem warzyw lub ziół.
(210)
(731)
(540)
(540)

544849
(220) 2022 07 07
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE Z KOZIM SEREM
i rozmarynem CRISPBREAD WITH GOAT CHEESE AND
ROSEMARY

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

544850
(220) 2022 07 07
MELVIT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Melvit CRISPY odpowiedni dla VEGAN CRISPBREAD 8
warzyw Pieczywo chrupkie Żytnie

(531) 06.07.25, 05.09.01, 05.09.03, 05.09.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, Pieczywa
chrupkie, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z mąki razowej, Suchary, Batoniki, Batony zbożowe,
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Czipsy na bazie zbóż,
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Chrupki zbożowe, Płatki zbożowe, Przekąski wykonane
z mąki zbożowej, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski z produktów zbożowych z dodatkiem warzyw
lub ziół.
544875
(220) 2022 07 07
ORLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZESKI FILM RESTAURACJA & PUB

(210)
(731)

(531)

(531) 06.07.25, 27.05.01, 03.04.11, 08.03.09, 29.01.15
(510), (511) 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, Pieczywa
chrupkie, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane z mąki razowej, Suchary, Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Czipsy na bazie zbóż, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Chrupki
zbożowe, Płatki zbożowe, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Przekąski
z produktów zbożowych z dodatkiem warzyw lub ziół.

Nr ZT34/2022

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.14,
02.01.01, 02.01.23, 09.07.01
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Snack-bary, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Koktajlbary, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca],
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Pizzerie, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby,
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wy-
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nos, Restauracje z grillem, Restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów piwnych, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych,
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi kateringowe, Usługi
koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi ogródków
piwnych, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie
z wyszynkiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi
w zakresie restauracji, Restauracje.
544881
(220) 2022 07 08
MILLEPAY MASS PAYMENT PROSTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Nakło nad Notecią
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Millep@y Mass Payment
(210)
(731)

(540) (znak słowny)
(540) BUZAR
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty
z mikroelementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla
ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki
chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki
do konserwacji kwiatów, preparaty biologiczne do celów
innych niż medyczne lub weterynaryjne, guano, humus, kainit, kompost, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, wodorosty jako nawóz,
środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwastobójcze, środki do tępienia szkodników, algicydy, biocydy, środki bakteriobójcze, preparaty do niszczenia grzyba
domowego, środki do tępienia larw, środki do odstraszania
owadów, środki do tępienia ślimaków nagich, środki bakteriobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwalczania myszy,
ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające owady,
środki do tępienia much, środki do tępienia szkodników,
środki do zwalczania szkodników.
544951
(220) 2022 07 11
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG FAST JUNIOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych,
Peelingi do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze,
Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy
i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty
biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych,
Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Odczynniki
chemiczne do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty
i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.01, 26.03.04, 24.17.17
(510), (511) 36 Bankowe usługi rozliczeniowe.
544925
(220) 2022 07 10
HAVANA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Little HAVANA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież, Odzież robocza, Fartuchy fryzjerskie,
Peleryny fryzjerskie, 41 Akademie, Nauka fryzjerstwa, Seminaria
edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, Pokazy edukacyjne,
43 Usługi kawiarni, Kafeterie[bufety], Usługi restauracyjne, Usługi
świadczone przez bary bistro, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
44 Usługi salonów fryzjerskich, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi damskich salonów fryzjerskich, Usługi w zakresie
tatuażu, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych.
(210)
(731)

544937
(220) 2022 07 08
UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słubice
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medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych,
Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże elastyczne [opatrunki], Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
544971
(220) 2022 07 11
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) welmax
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Ręczne przybory higieniczne
i do pielęgnacji urody dla ludzi, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Maszynki do golenia.
(210)
(731)

544980
(220) 2022 07 11
SO CHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Malbork
(540) (znak słowny)
(540) DOTYKAM = WYGRYWAM
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, Szkolenia i warsztaty w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, Organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów i konkursów
w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,
44 Usługi doradztwa i informacji w zakresie ochrony zdrowia
oraz profilaktyki zdrowotnej.
(210)
(731)

Nr ZT34/2022

i tłuszcze jadalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu,
kaszy, 36 Sponsoring, 41 Działalność kulturalna, edukacyjna
i szkoleniowa, organizowanie szkoleń, warsztatów, warsztatów kulinarnych, konferencji, szkoleń dotyczących zdrowego
odżywiania i/lub zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych, olimpiad sportowych i/lub naukowych,
turniejów sportowych i/lub naukowych, konferencji, szkoleń
kulinarnych, imprez rozrywkowych, obozów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, festiwali, pokazów, wystaw.
545056
(220) 2022 07 12
KOTŁOSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrewKo
(210)
(731)

544996
(220) 2022 07 12
LNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Lecim na Szczecin
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, Kotły na biomasę,
drewno opałowe, pellet, Kotły na paliwa gazowe i płynne,
kotły do ogrzewania powietrzem, Ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania odpadów drewna,
Kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami
podawania i dozowania paliwa, Kotły ze sterowaniem, bez
sterowania i z miarkowaniem, Kotły z podajnikiem, kotły bez
podajnika, kotły z wentylatorem i sterownikiem, Korpusy kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania
paliw stałych do kotłów, Dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak do podajnika, podajniki,
zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, elementy grzejne,
wężownice jako części do instalacji grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, Armatura do kotłów grzewczych,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów.

545016
(220) 2022 07 12
DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DefenDoor PRO

545063
(220) 2022 07 13
EUROPEJSKIE CENTRUM BIZNESU
M. RÓŻAŃSKA K. KARAŚ SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSG OGÓLNOPOLSKI SZCZYT GOSPODARCZY

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, Ościeżnice niemetalowe,
Okna niemetalowe.
(210) 545035
(220) 2022 07 12
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIKI CUP
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa przetworzone, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał,
sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania
gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje

(210)
(731)

(531) 06.07.05, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocji na rzecz osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne, ekspertyzy, informacje
w zakresie organizacji i zarządzania, prowadzenia działalności
gospodarczej, badania rynku, usługi agencji importowo-eksportowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazów towarów, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować na stronie internetowej w zakresie usług odnośnie
gospodarki, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystaw, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia z zakresu gospodarki.
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(210) 545075
(220) 2022 07 13
(731) GŁADCZAK KRYSTIAN WNB, Tychy
(540) (znak graficzny)
(540)
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545107
(220) 2022 07 14
ZALCHEM CHEMIA GOSPODARCZA
ANDRZEJ ZALSKI, DOROTA ADAMUS, DANIEL ZALSKI,
ANNA WERK SPÓŁKA JAWNA, Zwierzyniec Pierwszy
(540) (znak słowny)
(540) LILLY
(510), (511) 3 Mydła i żele.
(210)
(731)

545151
(220) 2022 07 14
ANIMALIZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANIMALIZM
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 02.09.06
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo
bezalkoholowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
545091
(220) 2022 07 13
KARIBIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Krzysztoporska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLA art of deco
(210)
(731)

(531) 24.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampiony
na świece, 16 Obrazy artystyczne, 21 Porcelana ozdobna,
Szkło ozdobne, Świeczniki szklane.
545102
(220) 2022 07 14
TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxus Fresh

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży online: artykuły dla zwierząt, artykuły związane z żywnością dla psów, artykuły związane z żywnością dla kotów, artykuły związane z żywnością
dla zwierząt, karma dla psów, karma dla kotów, karma dla
zwierząt, przysmaki dla psów, przysmaki dla kotów, przysmaki dla zwierząt, suplementy żywnościowe dla psów, suplementy żywnościowe dla kotów, suplementy żywnościowe dla zwierząt, suplementy diety dla psów, suplementy
diety dla kotów, suplementy diety dla zwierząt, akcesoria
dla psów, akcesoria dla kotów, akcesoria dla zwierząt, żwirki
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, gryzaki dla zwierząt, terraria dla zwierząt, akwaria dla zwierząt,
kosmetyki dla zwierząt, pojemniki do transportu zwierząt,
kuwety dla zwierząt, zabawki dla zwierzą, Usługi sprzedaży detalicznej: artykuły dla zwierząt, artykuły związane
z żywnością dla psów, artykuły związane z żywnością dla
kotów, artykuły związane z żywnością dla zwierząt, karma
dla psów, karma dla kotów, karma dla zwierząt, przysmaki dla psów, przysmaki dla kotów, przysmaki dla zwierząt,
suplementy żywnościowe dla psów, suplementy żywnościowe dla kotów, suplementy żywnościowe dla zwierząt,
suplementy diety dla psów, suplementy diety dla kotów,
suplementy diety dla zwierząt, akcesoria dla psów, akcesoria dla kotów, akcesoria dla zwierząt, żwirki dla zwierząt,
smycze dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, gryzaki dla zwierząt, terraria dla zwierząt, akwaria dla zwierząt, kosmetyki
dla zwierząt, pojemniki do transportu zwierząt, kuwety dla
zwierząt, zabawki dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej:
artykuły dla zwierząt, artykuły związane z żywnością dla
psów, artykuły związane z żywnością dla kotów, artykuły
związane z żywnością dla zwierząt, karma dla psów, karma
dla kotów, karma dla zwierząt, przysmaki dla psów, przysmaki dla kotów, przy smaki dla zwierząt, suplementy żywnościowe dla psów, suplementy żywnościowe dla kotów,
suplementy żywnościowe dla zwierząt, suplementy diety
dla psów, suplementy diety dla kotów, suplementy diety
dla zwierząt, akcesoria dla psów, akcesoria dla kotów, akcesoria dla zwierząt, żwirki dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
ubrania dla zwierząt, gryzaki dla zwierząt, terraria dla zwierząt, akwaria dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, pojemniki do transportu zwierząt, kuwety dla zwierząt, zabawki dla
zwierząt.
(210) 545159
(220) 2022 07 14
(731) FROST AGNIESZKA ELŻBIETA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) PERŁA SUDETÓW
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 39 Rezerwacja miejsc
na podróż, 43 Domy turystyczne, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Domy turystyczne, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

545160
(220) 2022 07 15
ŁAPIŃSKI MARCIN KINKIECIK.PL, Sobolewo
(znak słowno-graficzny)
Światło to nasza pasja Kinkiecik.pl LIGHTING

Nr ZT34/2022

(540) PROMENS
(510), (511) 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu
produkcji form z tworzyw sztucznych, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem materiałów z tworzyw sztucznych, Produkcja
na zamówienie wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w procesie formowania rotacyjnego, Produkcja na zamówienie wyrobów z tworzyw sztucznych.
(210) 545256
(220) 2022 07 18
(731) JAŹWIŃSKI KRZYSZTOF SUKRIS, Będzin
(540) (znak słowny)
(540) SUKRIS
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedające na żetony, Maszyny
dozujące [inne niż automaty sprzedające], Automaty sprzedające uruchamiane monetami, Dystrybutory automatyczne, Automatyczne maszyny dozujące.
545258
(220) 2022 07 19
PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łany
(540) (znak słowny)
(540) PERFECTA
(510), (511) 20 Meble, meble sklepowe, regały sklepowe, regały wystawiennicze, regały archiwizacyjne, regały biblioteczne, regały magazynowe, profile meblowe niemetalowe, lady
sprzedażowe [meble], lady robocze [meble], lady do celów
prezentacji, gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone],
gabloty wystawowe, ekspozytory, stoliki ekspozycyjne, wielopozycyjne stelaże na prasę, stojaki (w tym obrotowe), skrzynie,
kosze niemetalowe, stoiska wystawowe, szyldy z drewna lub
tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe, wieszaki na ubrania, meble biurowe metalowe, zabudowy wystawowe [meble]
metalowe, segmenty ścienne metalowe [meble], szafki metalowe [meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], metalowe
ramy wystawowe (gablotki ścienne) [meble], 42 Projektowanie
mebli, usługi projektowania rozmieszczenia mebli biurowych,
usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, doradztwo
techniczne w zakresie materiałów i technologii do dekoracji
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji
miejsc plenerowych.
(210)
(731)

(531) 13.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Oświetlenie, Lampy, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej online następujących produktów: oświetlenie,
lampy.
(210) 545178
(220) 2022 07 15
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) EVERTAS
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
545187
(220) 2022 07 18
PRZEKLUDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEKLUDZKI
(210)
(731)

(531) 02.01.25, 18.01.08, 27.05.01
(510), (511) 39 Magazynowanie, Pakowanie artykułów
do transportu, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Pakowanie i opakowywanie
towarów, Pakowanie towarów do przeprowadzki, Pakowanie
towarów podczas transportu, Składowanie i dostarczanie towarów, Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie
sprzętu i obiektów magazynowych, Tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, Dostawa mebli,
Organizowanie rozładunku towarów, Przeprowadzki mebli
domowych, Przewozy mebli obiektów handlowych, Przewożenie mebli, Przewóz mebli, Usługi doradcze w zakresie
przeprowadzek, Usługi przeprowadzek domowych, Obsługa
przeprowadzek, Przeprowadzki rzeczy osobistych, Przeprowadzki.
545228
(220) 2022 07 18
PROMENS MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

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

545259
(220) 2022 07 18
AUGUSTYNIAK MARZENA ZIELONY SZPITALIK, Radom
(znak słowno-graficzny)
G GRAPHOMANIA

Nr ZT34/2022
(531)
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27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 26.01.03, 26.13.01, 26.11.01,
26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 35 Analizy w zakresie marketingu, Biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe,
Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji marketingowej, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja
ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, Kampanie marketingowe,
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy
z influencerem [Influencer marketing], Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, Organizowanie targów i wystaw, Planowanie strategii marketingowych, Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowywanie ulotek
reklamowych, Reklama i marketing, Rozpowszechnianie
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek
informacyjnych i próbek], Rozwój planu marketingowego,
Usługi agencji marketingowych, Usługi doradcze dotyczące
reklamy, promocji i marketingu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla
kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi menedżerskie dla
sportowców, Usługi planowania w celu badań marketingowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi
marketingowe, Usługi marketingowe związane z imprezami
w zakresie sportów elektronicznych, Zarządzanie biznesowe
klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych
(dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, 41 Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Edukacja sportowa, Obozy
sportowe, Organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
Organizowanie turniejów sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, Prowadzenie zawodów
sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, Publikowanie fotografii, Publikowanie ulotek, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Szkolenia sportowe, Udostępnianie wydarzeń
sportowych za pomocą strony internetowej, Udostępnianie
zdjęć online nie do pobrania, Usługi edukacyjne dotyczące
sportu, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie
informacji sportowej, Usługi w zakresie nabywania biletów
na imprezy sportowe, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi fotografów,
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Usługi sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Organizowanie zawodów sportowych, 42 Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Leasing oprogramowania
aplikacji pojedynczego logowania, Projektowanie graficzne
logo reklamowych, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie
logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie stron
głównych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Tworzenie stron
elektronicznych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Usługi
w zakresie projektowania logo.
(210) 545263
(220) 2022 07 19
(731) SZCZEBAK MARCIN PER-CAPITAL, Łany
(540) (znak słowny)
(540) STARA GARBARNIA
(510), (511) 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, Usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych i usługowych, 39 Wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc magazynowych,
41 Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, przyjęć, balów, imprez
kulturalnych i rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń
wystawowych i konferencyjnych w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, 43 Usługi hotelarskie, Usługi pensjonatów,
domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, Usługi
w zakresie rezerwacji noclegów, Usługi wynajmowania sal
na sympozja i konferencje, Usługi kawiarni, stołówek, Usługi
restauracyjne i barowe, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe.
545299
(220) 2022 07 19
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS
DES CENTRES LECLERC, Ivry-Sur-Seine, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasze Specjały WIODĄCA MARKA
(210)
(731)

(531)

01.01.02, 24.01.10, 25.01.15, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01,
27.01.06, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, ser, ma-
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sło, jogurt i inne przetwory mleczne, Śmietana [produkty
mleczne], Oleje i tłuszcze spożywcze, Wędliny, Kiełbasa, Mięso kiełbasiane, Szynka, Wieprzowina, Flaki, Podroby, Terriny
z ryb, drobiu i dziczyzny, Pasztety z ryb, drobiu i dziczyzny,
Konserwowane mięso, ryby, drób i dziczyzna, Gotowane
dania z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Dania przygotowane
z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Przekąski z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, 30 Kawa, herbata, kakao i ich substytuty, Ryż,
makaron, kluski (makaron typu noodle), Tapioka i sago, Mąka
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby piekarnicze i wyroby cukiernicze, Czekolada, Lody, sorbety i inne lody jadalne, Cukier,
miód, substytuty miodu, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konserwowane, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód [zamarznięta woda],
Sosy sałatkowe.
(210) 545361
(220) 2020 12 07
(731) ROLEX S.A., Genewa, CH
(540) (znak słowny)
(540) FLIPLOCK
(510), (511) 14 Artykuły zegarmistrzowskie, Zegarki, Zegarki na rękę, Części mechanizmów zegarowych, Paski
do zegarków, Łańcuszki do zegarków, bransolety do zegarków, Bransolety i zegarki połączone, Zegary i części
do nich, Zegary, Przyrządy chronometryczne, Chronometry, Chronografy [zegarki], Etui na przyrządy zegarmistrzowskie, Koperty do zegarków i zegarów, Szkatułki
na biżuterię, Obudowy zegarmistrzowskie, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kasety do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasety do prezentacji biżuterii,
Części i akcesoria do zegarków, Części i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, Biżuteria.
(210)
(731)
(540)
(540)

545424
(220) 2022 07 22
GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
INTEGRALE POLSKA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi naukowe i technologiczne,
Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

545426
(220) 2022 07 22
GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
GASTROrent

Nr ZT34/2022

(540) razemkupujemy.pl

(531) 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210) 545428
(220) 2022 07 22
(731) E. & J. GALLO WINERY, Modesto, US
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI REFRESH MANGO SUNRISE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
545432
(220) 2022 07 22
SOLARSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solarstop

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Składniki przeznaczone do gaszenia ognia i zabezpieczające przed ogniem, Chemikalia do użytku w mieszankach do gaszenia ognia, Chemikalia ognioodporne,
Gaśnice (Mieszanki do -), Gaśnicze środki, Mieszaniny do gaszenia ognia, zwłaszcza piany do gaszenia ognia, Mieszaniny
do ochrony przeciwpożarowej, Mieszaniny w postaci pianki
do gaszenia ognia, Mieszanki do gaśnic, Mieszanki do gaszenia ognia, Mieszanki zabezpieczające przed ogniem, Ogień
(Preparaty do ochrony przed -), Piana gaśnicza, Preparaty
chemiczne do kontrolowania pożarów, Preparaty chemiczne
do użytku w zapobieganiu pożarom, Preparaty do gaszenia
ognia, Preparaty odporne na ogień, Preparaty ognioodporne, Roztwory ognioodporne, Środki chemiczne do gaszenia
ognia, Środki chemiczne do użytku w gaszeniu ognia, Środki
chemiczne pochłaniające ogień do wyrobu ognioodpornych powłok.
(210)
(731)
(540)
(540)

545437
(220) 2022 07 23
BŁĘDOWSKI KACPER, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
KORPORAT

(531)

26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Transport, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 545427
(220) 2022 07 22
(731) GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 03.05.07, 03.05.20, 09.03.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież, 30 Kawa, Gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, Kawa aromatyzowana.

Nr ZT34/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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545438
(220) 2022 07 23
NOWAK MATEUSZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
CAVADRO

(531)

26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 26.11.12, 26.11.14, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 Dyski audio, Dyski cd z danymi, Publikacje
elektroniczne, Filmy do pobrania, Kasety muzyczne, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo,
Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych
lub internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane płyty dvd z nagraniami muzycznymi, Nagrane
płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania muzyczne, Nagrania
wideo z muzyką, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], Nośniki informacji
[kodowane lub magnetyczne], Pamięć usb [pendrive], Pliki
multimedialne do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką,
Płyty winylowe, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Taśmy
muzyczne, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia
głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 41 Koncerty
muzyczne, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, Nagrywanie muzyki, Nauczanie muzyki,
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych online
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi festiwali muzycznych, Usługi
miksowania muzyki, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi
w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
Widowiska muzyczne, Zapewnianie muzyki na żywo.
545439
(220) 2022 07 23
TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYLECZMY LUDZKA STRONA MEDYCYNY

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 19.13.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 Pasta do zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Żele do wybielania
zębów, Środki do mycia zębów, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, Preparaty wybielające do zębów, Nielecznicze środki do mycia zębów, Niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej, Środki do higieny jamy ustnej, Nie-
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lecznicze spraye do jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy
ustnej [nielecznicze], Środki do czyszczenia zębów i płyny
do płukania jamy ustnej, 5 Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Preparaty farmaceutyczne, Materiały dentystyczne do plombowania zębów, Kompozyty dentystyczne, Surowce dentystyczne, Nić dentystyczna lecznicza, Materiały
do protez dentystycznych, Materiały dentystyczne do odcisków, Materiały dentystyczne do wypełniania zębów, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze pasty do zębów, Materiały do profilaktyki jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych
[płyny do płukania gardła], Suplementy diety, Dentystyczne
materiały ścierne, Dentystyczne materiały ceramiczne, Dentystyczne materiały wiążące, Kleje do celów dentystycznych,
Środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Lakiery dentystyczne do użytku przez dentystów, Dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów,
9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie
elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane na płytach,
Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny
elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych,
Nagrania audio, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do naprawy zębów, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Protezy
dentystyczne, Dentystyczne urządzenia rentgenowskie,
Aparatura dentystyczna, elektryczna, Urządzenia dentystyczne równoległościowe, Urządzenia dentystyczne do frezowania, Urządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia
do odlewów dentystycznych, Przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, Części protez dentystycznych, Urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, Meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów,
16 Materiały drukowane, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Arkusze informacyjne, Książki informacyjne, Kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty,
Plany dnia [terminarze], Pióra i długopisy, Książeczki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, 21 Szczoteczki do zębów, Artykuły do czyszczenia zębów, Pojemniki
na szczoteczki do zębów, Wodne aparaty do czyszczenia
jamy ustnej, Irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane
w dentystyce, Szczoteczki do zębów elektryczne, Nici dentystyczne, Wykałaczko-nitki dentystyczne, Wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych
oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Marketing
internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów:
pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, środki
do mycia zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
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preparaty wybielające do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej,
środki do higieny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy
ustnej, preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, materiały dentystyczne do plombowania zębów,
kompozyty dentystyczne, surowce dentystyczne, nić dentystyczna lecznicza, materiały do protez dentystycznych, materiały dentystyczne do odcisków, materiały dentystyczne
do wypełniania zębów, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze pasty
do zębów, materiały do profilaktyki jamy ustnej, preparaty
do higieny jamy ustnej [lecznicze], płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące,
kleje do celów dentystycznych, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, lakiery dentystyczne do użytku przez dentystów, dentystyczne materiały
do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: e-booki,
publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio,
książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania audio,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii
i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów
medycznych, urządzenia do masażu [do celów medycznych], urządzenia do naprawy zębów, ochraniacze zębów
do celów dentystycznych, protezy dentystyczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, aparatura dentystyczna,
elektryczna, urządzenia dentystyczne równoległościowe,
urządzenia dentystyczne do frezowania, urządzenia i przyrządy dentystyczne, urządzenia do odlewów dentystycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, części protez dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla
personelu medycznego i pacjentów, materiały drukowane,
materiały edukacyjne i instruktażowe, poradniki [podręczniki], arkusze informacyjne, książki informacyjne, kalendarze,
kalendarze z kartkami do wyrywania, notatniki, notatniki [notesy], zakładki do książek, zeszyty, plany dnia [terminarze],
pióra i długopisy, książeczki do kolorowania, książeczki
do kolorowania dla dorosłych, szczoteczki do zębów, artykuły do czyszczenia zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, irygatory
do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, wykałaczko-nitki
dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, 41 Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony in-
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ternetowej online, Udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi lekarskie, Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi kliniki
dentystycznej, Usługi dentystyczne, Doradztwo dietetyczne,
Doradztwo genetyczne, Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi,
Terapia mowy i słuchu, Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Usługi fizjoterapii, Usługi położnicze, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie audiologii, Usługi okulistyczne, Usługi
pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi psychologów, Badania psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychiatryczne, Chirurgia, Usługi
chirurgii jamy ustnej, Leczenie alergii, Doradztwo dotyczące
alergii, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy,
Usługi ginekologiczne, Usługi optometryczne, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi rentgenowskie, Usługi refleksologiczne, Usługi ortodontyczne,
Usługi uroginekologiczne, Usługi położnicze [akuszeria],
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie terapii zajęciowej,
Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, Usługi dermatologiczne
w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi farmaceutyczne,
Usługi doradcze świadczone przez apteki.
545440
(220) 2022 07 23
TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 19.13.22, 29.01.12
(510), (511) 3 Pasta do zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Żele do wybielania
zębów, Środki do mycia zębów, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, Preparaty wybielające do zębów, Nielecznicze środki do mycia zębów, Niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej, Środki do higieny jamy ustnej, Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy
ustnej [nielecznicze], Środki do czyszczenia zębów i płyny
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do płukania jamy ustnej, 5 Farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, Preparaty farmaceutyczne, Materiały dentystyczne do plombowania zębów, Kompozyty dentystyczne, Surowce dentystyczne, Nić dentystyczna lecznicza, Materiały
do protez dentystycznych, Materiały dentystyczne do odcisków, Materiały dentystyczne do wypełniania zębów, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze pasty do zębów, Materiały do profilaktyki jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych
[płyny do płukania gardła], Suplementy diety, Dentystyczne
materiały ścierne, Dentystyczne materiały ceramiczne, Dentystyczne materiały wiążące, Kleje do celów dentystycznych, Środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi
dentystycznych, Lakiery dentystyczne do użytku przez dentystów, Dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe
w formie elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane
na płytach, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki
danych, Nagrania audio, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Urządzenia i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia
do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do naprawy
zębów, Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Protezy dentystyczne, Dentystyczne urządzenia rentgenowskie, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Urządzenia dentystyczne równoległościowe, Urządzenia dentystyczne
do frezowania, Urządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia do odlewów dentystycznych, Przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, Części protez dentystycznych,
Urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, Meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego,
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 16 Materiały drukowane, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Arkusze informacyjne, Książki informacyjne, Kalendarze, Kalendarze
z kartkami do wyrywania, Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty, Plany dnia [terminarze], Pióra
i długopisy, Książeczki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, 21 Szczoteczki do zębów, Artykuły
do czyszczenia zębów, Pojemniki na szczoteczki do zębów,
Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Irygatory
do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, Szczoteczki do zębów elektryczne, Nici dentystyczne, Wykałaczko-nitki dentystyczne, Wykałaczki dentystyczne do użytku
osobistego, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci
informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: pasta do zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, środki do mycia zębów,
preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty
wybielające do zębów, nielecznicze środki do mycia zębów,
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niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, materiały dentystyczne do plombowania zębów, kompozyty
dentystyczne, surowce dentystyczne, nić dentystyczna
lecznicza, materiały do protez dentystycznych, materiały
dentystyczne do odcisków, materiały dentystyczne do wypełniania zębów, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, lecznicze pasty
do zębów, materiały do profilaktyki jamy ustnej, preparaty
do higieny jamy ustnej [lecznicze], płyny do płukania jamy
ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące,
kleje do celów dentystycznych, środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, lakiery dentystyczne do użytku przez dentystów, dentystyczne materiały
do tworzenia modeli zębów, Usługi sprzedaży hurtowej,
detalicznej i poprzez Internet następujących towarów:
e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne,
do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały
do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio,
książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrania audio,
urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia do masażu [do celów
medycznych], urządzenia do naprawy zębów, ochraniacze
zębów do celów dentystycznych, protezy dentystyczne,
dentystyczne urządzenia rentgenowskie, aparatura dentystyczna, elektryczna, urządzenia dentystyczne równoległościowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, urządzenia do odlewów dentystycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, części protez dentystycznych, urządzenia do użytku
przez techników dentystycznych, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież, nakrycia głowy
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, materiały
drukowane, materiały edukacyjne i instruktażowe, poradniki
[podręczniki], arkusze informacyjne, książki informacyjne,
kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, notatniki,
notatniki [notesy], zakładki do książek, zeszyty, plany dnia
[terminarze], pióra i długopisy, książeczki do kolorowania,
książeczki do kolorowania dla dorosłych, szczoteczki do zębów, artykuły do czyszczenia zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, szczoteczki do zębów elektryczne, nici dentystyczne,
wykałaczko-nitki dentystyczne, wykałaczki dentystyczne
do użytku osobistego, 41 Usługi edukacji medycznej, Usługi
edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki
na odległość świadczone online, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związanych
z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji związanych z treningiem
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online,
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Udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi
medyczne, Usługi lekarskie, Usługi opieki medycznej, Usługi
w zakresie analiz medycznych, Usługi kliniki dentystycznej,
Usługi dentystyczne, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo
genetyczne, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Terapia
mowy i słuchu, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi
fizjoterapii, Usługi położnicze, Usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Usługi w zakresie audiologii, Usługi okulistyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi psychologów, Badania
psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychiatryczne, Chirurgia, Usługi chirurgii jamy ustnej, Leczenie alergii, Doradztwo dotyczące alergii, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy,
Usługi ginekologiczne, Usługi optometryczne, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie medycyny
regeneracyjnej, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi rentgenowskie, Usługi refleksologiczne, Usługi ortodontyczne,
Usługi uroginekologiczne, Usługi położnicze [akuszeria],
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie terapii zajęciowej,
Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi farmaceutyczne, Usługi doradcze świadczone przez apteki.
545443
(220) 2022 07 23
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TaHoVi - complex
(510), (511) 5 Żywność dietetyczna do celów leczniczych,
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Substancje
dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów
leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych,
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych
zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski,
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.
(210)
(731)

545444
(220) 2022 07 23
WOLANIN MAGDALENA KWIACIARNIA MAŁAM,
Świnoujście
(540) (znak słowny)
(540) Wolaninka
(510), (511) 4 Świece, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece okolicznościowe, Świece sojowe, Świece w puszkach, Zapachowe świece aromaterapeutyczne,
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet
(210)
(731)
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następujących towarów: świece, świece zapachowe, świece
perfumowane, świece okolicznościowe, świece sojowe, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne.
545446
(220) 2022 07 23
WOLANIN MAGDALENA KWIACIARNIA MAŁAM,
Świnoujście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wolaninka

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 4 Świece, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece okolicznościowe, Świece sojowe, Świece w puszkach, Zapachowe świece aromaterapeutyczne,
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: świece, świece zapachowe,
świece perfumowane, świece okolicznościowe, świece
sojowe, świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne.
545448
(220) 2022 07 23
MUNTAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków
(540) (znak słowny)
(540) ZARIN KEBAB
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi mobilnych restauracji.
(210)
(731)

545449
(220) 2022 07 23
EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) High School Business Challenge

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 07.01.08
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie
konkursów edukacyjnych, Administrowanie [organizacja]
konkursami, Usługi edukacji biznesowej.
545450
(220) 2022 07 23
PERLA HELSA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perla
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 5 Wata higroskopijna, Suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, Środki przeciw roztoczom, Octany do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Preparaty do leczenia trądziku, Akonityna, Plastry, Kleje do protez dentystycznych, Plastry do celów
medycznych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powietrza, Środki
do oczyszczania powietrza, Białkowe suplementy diety, Albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych,
Preparaty albuminowe do celów medycznych, Alkohol leczniczy, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Środki algobójcze, Suplementy diety zawierające alginiany, Alginiany do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Stopy metali
szlachetnych do celów dentystycznych, Mleko migdałowe
do celów farmaceutycznych, Preparaty zawierające aloes
do celów farmaceutycznych, Octan glinu do celów farmaceutycznych, Aminokwasy do celów weterynaryjnych, Anestetyki [środki znieczulające], Środki przeciwbólowe, Kora
z angostury do celów medycznych, Środki do mycia zwierząt
[insektycydy], Preparaty przeciw moczeniu się, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Antybiotyki,
Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Tabletki przeciwutleniające, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze, Wata antyseptyczna, Antyseptyki,
Tabletki zmniejszające apetyt, Środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, Wata aseptyczna, Herbata dla astmatyków, Środki ściągające do celów medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Trucizny bakteryjne, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Balsamy do użytku medycznego,
Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Bandaże opatrunkowe, Kora do celów farmaceutycznych, Preparaty
do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów
medycznych, Soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, Biocydy, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych,
Biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Osocze krwi, Cement kostny do celów chirurgicznych
i ortopedycznych, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Wkładki do stanika dla karmiących matek,
Brom do celów farmaceutycznych, Preparaty rozszerzające
oskrzela, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub
medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Katechu
do celów farmaceutycznych, Kalomel [fungicyd], Pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki
z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy],
Suplementy diety zawierające kazeinę, Olej rycynowy do celów medycznych, Środki do mycia bydła [insektycydy], Sztyfty kaustyczne, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Etery celulozy
do celów farmaceutycznych, Spoiwa do kopyt zwierzęcych,
Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Przewodniki
chemiczne do elektrod elektrokardiografów, Chemiczne
środki antykoncepcyjne, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do diagnozowania
ciąży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli,
Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty che-
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miczne do zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne
do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Guma do żucia do celów medycznych, Preparaty
na odmrożenia, Chinolina do celów medycznych, Chloroform, Kokaina, Tran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Płyny do przemywania
oczu, Kompresy, Kora kondurango do celów medycznych,
Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, Środki na odciski, Wata do celów medycznych, Waciki do celów medycznych, Winny kamień do celów farmaceutycznych, Kreozot
do celów farmaceutycznych, Kora krotonowa, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Kurara, Wywary do celów farmaceutycznych, Dentystyczne materiały ścierne, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne ze złota, Mastyksy dentystyczne, Wosk dentystyczny, Lakier dentystyczny, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Środki przeczyszczające, Detergenty do celów medycznych, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Błonnik
pokarmowy, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Środki trawienne
do celów farmaceutycznych, Digitalina, Olejek z kopru do celów leczniczych, Środki odkażające, Środki dezynfekcyjne
do toalet chemicznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Mydła dezynfekujące, Środki do mycia psów
[insektycydy], Preparaty do irygacji do celów medycznych,
Materiały opatrunkowe, medyczne, Narkotyki do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Suplementy
diety zawierające enzymy, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów weterynaryjnych, Ergotamina do celów farmaceutycznych, Estry do celów farmaceutycznych, Etery do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceutycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Wyciągi z chmielu
do celów farmaceutycznych, Przepaski na oczy do celów
medycznych, Środki przeciwgorączkowe, Koper włoski
do celów medycznych, Enzymy do celów farmaceutycznych,
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Mączka rybna
do celów farmaceutycznych, Mąka do celów farmaceutycznych, Kwiat siarczany do celów farmaceutycznych, Lep
na muchy [taśmy], Środki do tępienia much, Lepy na muchy,
Żywność dla niemowląt, Aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, Żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, Mięso liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Trociczki do odymiania, Preparaty
do odymiania do celów medycznych, Fungicydy, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gumiguta do celów medycznych, Gazy do celów medycznych, Gaza opatrunkowa,
Żelatyna do celów medycznych, Gencjana do celów farmaceutycznych, Środki bakteriobójcze, Suplementy diety zawierające glukozę, Glukoza do celów medycznych, Gliceryna
do celów medycznych, Glicerofosfaty, Tłuszcze do celów
medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Gwajakol
do celów farmaceutycznych, Guma do celów medycznych,
Balsam gurjunowy do celów medycznych, Hematogen, Hemoglobina, Preparaty na hemoroidy, Środki hemostatyczne
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w sztyfcie, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Hormony do celów medycznych, Hydrastyna, Hydrastynina, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Woda utleniona
do celów medycznych, Immunostymulanty, Wypełnienia
skóry do wstrzykiwania, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Insektycydy, Kadzidełka do odstraszania owadów, Środki odstraszające owady, Jodki do celów farmaceutycznych, Jod do celów
farmaceutycznych, Jodoform, Mech irlandzki do celów medycznych, Izotopy do celów medycznych, Jalapa [wilec przeczyszczający], Jujuba lecznicza, Mleko w proszku dla niemowląt, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Preparaty do tępienia larw, Woda gulardowa, Suplementy diety
zawierające lecytynę, Lecytyna do celów medycznych, Pijawki do celów medycznych, Preparaty leczące wszawicę
[pedikulicydy], Preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Mazidła, Suplementy diety zawierające siemię
lniane, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Płótno opatrunkowe do celów
medycznych, Lukrecja do celów farmaceutycznych, Płyny
do celów farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Lupulina do celów farmaceutycznych, Magnezja do celów farmaceutycznych, Napoje z mleka słodowego do celów
medycznych, Słód do celów farmaceutycznych, Kora mangrowa do celów farmaceutycznych, Świeczki do masażu
do celów terapeutycznych, Podłoża dla kultur bakteryjnych,
Preparaty medyczne do odchudzania, Lecznicze płyny
po goleniu, Pasza lecznicza dla zwierząt, Lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Lecznicze suche szampony, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Szampony lecznicze, Lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe,
Napoje stosowane w lecznictwie, Preparaty lecznicze na porost włosów, Zioła lecznicze, Napary lecznicze, Borowina
lecznicza, Olejki lecznicze, Korzenie lecznicze, Herbata lecznicza, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki do celów stomatologicznych, Leki dla
ludzi, Leki do celów weterynaryjnych, Woda melisowa do celów farmaceutycznych, Mentol, Maści rtęciowe, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, Tłuszcz dojarski [maść
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Mineralne suplementy diety, Sole wód mineralnych, Wody mineralne do celów medycznych, Mięta do celów farmaceutycznych, Wosk
do modelowania do celów stomatologicznych, Moleskin
do celów medycznych, Papier przeciwmolowy, Preparaty
przeciw molom, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Borowina do kąpieli, Gorczyca do celów farmaceutycznych, Olej gorczycowy do celów medycznych, Okłady gorczycowe, Kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, Narkotyki, Środki uspokajające, Guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Plastry z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Odżywcze suplementy diety, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Maści do celów farmaceutycznych, Opiaty, Opium,
Opodeldok [maść mydlano-kamforowa], Preparaty organoterapeutyczne, Kąpiele tlenowe, Tlen do celów medycznych,
Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki
higieniczne, Papier do okładów gorczycowych, Środki przeciw pasożytom, Proszek perłowy do celów medycznych,
Pektyna do celów farmaceutycznych, Szampony przeciw
wszom, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony
do celów farmaceutycznych, Intymne preparaty nawilżające,
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Pestycydy, Wazelina do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, Fenol do celów farmaceutycznych, Fosforany do celów
farmaceutycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów
medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
Trucizny, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Pomady do celów medycznych, Porcelana na protezy dentystyczne, Sole potasowe do celów medycznych, Okłady, Proszek kantarydowy, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Środki przeciw zrogowaceniom, Preparaty
do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna,
Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty do niszczenia
szkodników, Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Środki do leczenia oparzeń, Preparaty z pierwiastkami śladowymi
dla ludzi i zwierząt, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Suplementy diety zawierające propolis, Propolis do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające białko, Białkowe
suplementy dla zwierząt, Pyretrum [proszek], Kwasja [gorzknia] do celów medycznych, Kwebracho do celów medycznych, Chinina do celów medycznych, Chinowiec do celów
medycznych, Substancje radioaktywne do celów medycznych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, Rad do celów medycznych, Trutki na szczury, Papier odczynnikowy do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Środki lecznicze przeciw
poceniu się stóp, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki
odstraszające insekty dla psów, Korzenie rabarbaru do celów
farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych,
Kauczuk do celów dentystycznych, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Tampony, Podpaski higieniczne, Kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, Opaski barkowe do celów chirurgicznych, Woda morska
do kąpieli leczniczych, Środki uspakajające, Sperma do sztucznego zapłodnienia, Leki seroterapeutyczne, Surowice, Żele
do stymulacji seksualnej, Sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Sole trzeźwiące, Zioła
do palenia do celów medycznych, Sole sodowe do celów medycznych, Preparaty do sterylizacji gleby, Roztwory do szkieł
kontaktowych, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Środki nasenne, Skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów medycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych,
Preparaty do sterylizacji, Sterydy, Strychnina, Preparaty tamujące krwawienie, Cukier do celów medycznych, Sulfonamidy
[leki], Paski siarkowe do dezynfekcji, Maści do leczenia oparzeń
słonecznych, Czopki, Chirurgiczne materiały opatrunkowe,
Kleje chirurgiczne, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Syropy do użytku farmaceutycznego, Tabletki
wspomagające opalanie, Materiały do plombowania zębów,
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Woda termalna, Tymol
do celów farmaceutycznych, Jodyna, Nalewki do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Leki wzmacniające, Przeszczepy
[żywe tkanki], Terpentyna do celów farmaceutycznych, Szczepionki, Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, Środki przeciwrobacze, Środki do tępienia szkodników,
Środki wywołujące pęcherze, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Gąbka do ran, Sztyfty przeciw brodawkom, Suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające drożdże, Drożdże do celów farmaceutycznych.
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545451
(220) 2022 07 23
PERLA HELSA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perla Helsa

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Wata higroskopijna, Suplementy diety
ze sproszkowanymi jagodami acai, Środki przeciw roztoczom, Octany do celów farmaceutycznych, Kwasy do celów
farmaceutycznych, Preparaty do leczenia trądziku, Akonityna, Plastry, Kleje do protez dentystycznych, Plastry do celów
medycznych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powietrza, Środki
do oczyszczania powietrza, Białkowe suplementy diety, Albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych,
Preparaty albuminowe do celów medycznych, Alkohol leczniczy, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Środki algobójcze, Suplementy diety zawierające alginiany, Alginiany
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Stopy
metali szlachetnych do celów dentystycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, Preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, Octan glinu do celów
farmaceutycznych, Aminokwasy do celów weterynaryjnych,
Anestetyki [środki znieczulające], Środki przeciwbólowe,
Kora z angostury do celów medycznych, Środki do mycia
zwierząt [insektycydy], Preparaty przeciw moczeniu się, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Antybiotyki, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Tabletki
przeciwutleniające, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze, Wata antyseptyczna,
Antyseptyki, Tabletki zmniejszające apetyt, Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, Wata aseptyczna,
Herbata dla astmatyków, Środki ściągające do celów medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt,
Trucizny bakteryjne, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne
do celów medycznych i weterynaryjnych, Balsamy do użytku medycznego, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Bandaże opatrunkowe, Kora do celów farmaceutycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Sole
do kąpieli do celów medycznych, Soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, Biocydy, Biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, Biologiczne hodowle tkanek
do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Azotan bizmutu do celów farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Osocze krwi, Cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Wkładki
do stanika dla karmiących matek, Brom do celów farmaceutycznych, Preparaty rozszerzające oskrzela, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Produkty uboczne z procesu obróbki
ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Katechu do celów farmaceutycznych, Kalomel [fungicyd], Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów
medycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów

37

na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych,
Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Suplementy
diety zawierające kazeinę, Olej rycynowy do celów medycznych, Środki do mycia bydła [insektycydy], Sztyfty kaustyczne, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Drewno
cedrowe jako środek odstraszający owady, Estry celulozy
do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Spoiwa do kopyt zwierzęcych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Przewodniki chemiczne
do elektrod elektrokardiografów, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne
do zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne do usuwania
śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne,
Guma do żucia do celów medycznych, Preparaty na odmrożenia, Chinolina do celów medycznych, Chloroform, Kokaina, Tran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Płyny do przemywania oczu, Kompresy, Kora kondurango do celów medycznych, Preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, Środki na odciski, Wata
do celów medycznych, Waciki do celów medycznych, Winny kamień do celów farmaceutycznych, Kreozot do celów
farmaceutycznych, Kora krotonowa, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Kurara, Wywary do celów farmaceutycznych, Dentystyczne materiały
ścierne, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne ze złota, Mastyksy dentystyczne, Wosk dentystyczny, Lakier dentystyczny, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Środki przeczyszczające, Detergenty do celów medycznych, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Błonnik
pokarmowy, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Digitalina, Olejek z kopru do celów leczniczych, Środki odkażające, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Mydła dezynfekujące, Środki
do mycia psów [insektycydy], Preparaty do irygacji do celów
medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Narkotyki
do celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne],
Suplementy diety zawierające enzymy, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne
do celów weterynaryjnych, Enzymy do celów medycznych,
Enzymy do celów weterynaryjnych, Ergotamina do celów
farmaceutycznych, Estry do celów farmaceutycznych, Etery
do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceutycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Wyciągi
z chmielu do celów farmaceutycznych, Przepaski na oczy
do celów medycznych, Środki przeciwgorączkowe, Koper
włoski do celów medycznych, Enzymy do celów farmaceutycznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Mączka
rybna do celów farmaceutycznych, Mąka do celów farmaceutycznych, Kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
Lep na muchy [taśmy], Środki do tępienia much, Lepy
na muchy, Żywność dla niemowląt, Aldehyd mrówkowy
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do celów farmaceutycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Mięso liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Trociczki do odymiania,
Preparaty do odymiania do celów medycznych, Fungicydy,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gumiguta
do celów medycznych, Gazy do celów medycznych, Gaza
opatrunkowa, Żelatyna do celów medycznych, Gencjana
do celów farmaceutycznych, Środki bakteriobójcze, Suplementy diety zawierające glukozę, Glukoza do celów medycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glicerofosfaty,
Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Gwajakol do celów farmaceutycznych, Guma
do celów medycznych, Balsam gurjunowy do celów medycznych, Hematogen, Hemoglobina, Preparaty na hemoroidy, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Hormony do celów medycznych,
Hydrastyna, Hydrastynina, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Woda utleniona do celów medycznych,
Immunostymulanty, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania,
Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Insektycydy, Kadzidełka do odstraszania owadów, Środki odstraszające owady, Jodki
do celów farmaceutycznych, Jod do celów farmaceutycznych, Jodoform, Mech irlandzki do celów medycznych, Izotopy do celów medycznych, Jalapa [wilec przeczyszczający],
Jujuba lecznicza, Mleko w proszku dla niemowląt, Cukier
mlekowy do celów farmaceutycznych, Preparaty do tępienia larw, Woda gulardowa, Suplementy diety zawierające
lecytynę, Lecytyna do celów medycznych, Pijawki do celów
medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy],
Preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Mazidła, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Siemię
lniane do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające olej lniany, Płótno opatrunkowe do celów medycznych,
Lukrecja do celów farmaceutycznych, Płyny do celów farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Lupulina
do celów farmaceutycznych, Magnezja do celów farmaceutycznych, Napoje z mleka słodowego do celów medycznych, Słód do celów farmaceutycznych, Kora mangrowa
do celów farmaceutycznych, Świeczki do masażu do celów
terapeutycznych, Podłoża dla kultur bakteryjnych, Preparaty
medyczne do odchudzania, Lecznicze płyny po goleniu, Pasza lecznicza dla zwierząt, Lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Lecznicze suche szampony, Lecznicze płyny
do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Szampony lecznicze, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Preparaty lecznicze na porost włosów, Zioła lecznicze, Napary lecznicze, Borowina
lecznicza, Olejki lecznicze, Korzenie lecznicze, Herbata lecznicza, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Lekarstwa
przeciw zaparciom, Leki do celów stomatologicznych, Leki
dla ludzi, Leki do celów weterynaryjnych, Woda melisowa
do celów farmaceutycznych, Mentol, Maści rtęciowe, Enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, Tłuszcz dojarski
[maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Mineralne
suplementy diety, Sole wód mineralnych, Wody mineralne
do celów medycznych, Mięta do celów farmaceutycznych,
Wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Moleskin do celów medycznych, Papier przeciwmolowy, Preparaty przeciw molom, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Borowina do kąpieli, Gorczyca do celów
farmaceutycznych, Olej gorczycowy do celów medycznych,
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Okłady gorczycowe, Kora drzewa myrobalan do celów farmaceutycznych, Narkotyki, Środki uspokajające, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Plastry
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Odżywcze suplementy diety, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Olejek terpentynowy do celów
farmaceutycznych, Maści do celów farmaceutycznych,
Opiaty, Opium, Opodeldok [maść mydlano-kamforowa],
Preparaty organoterapeutyczne, Kąpiele tlenowe, Tlen
do celów medycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących
na inkontynencję, Majtki higieniczne, Papier do okładów
gorczycowych, Środki przeciw pasożytom, Proszek perłowy
do celów medycznych, Pektyna do celów farmaceutycznych, Szampony przeciw wszom, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony do celów farmaceutycznych, Intymne preparaty nawilżające, Pestycydy, Wazelina do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, Fenol do celów farmaceutycznych, Fosforany do celów farmaceutycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Trucizny, Suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, Pomady do celów medycznych, Porcelana na protezy dentystyczne, Sole potasowe do celów medycznych, Okłady, Proszek kantarydowy,
Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych,
Środki przeciw zrogowaceniom, Preparaty do niszczenia
grzybów powodujących próchnienie drewna, Preparaty
do zwalczania myszy, Preparaty do niszczenia szkodników,
Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Środki do leczenia oparzeń, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Suplementy
diety zawierające propolis, Propolis do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające białko, Białkowe suplementy dla zwierząt, Pyretrum [proszek], Kwasja [gorzknia]
do celów medycznych, Kwebracho do celów medycznych,
Chinina do celów medycznych, Chinowiec do celów medycznych, Substancje radioaktywne do celów medycznych,
Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, Rad do celów medycznych, Trutki na szczury, Papier
odczynnikowy do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki
odstraszające insekty dla psów, Korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, Kauczuk do celów dentystycznych, Sole do celów
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Tampony, Podpaski higieniczne, Kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów
medycznych, Opaski barkowe do celów chirurgicznych,
Woda morska do kąpieli leczniczych, Środki uspakajające,
Sperma do sztucznego zapłodnienia, Leki seroterapeutyczne, Surowice, Żele do stymulacji seksualnej, Sykatywy [środki osuszające] do celów medycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty do tępienia ślimaków nagich,
Sole trzeźwiące, Zioła do palenia do celów medycznych,
Sole sodowe do celów medycznych, Preparaty do sterylizacji gleby, Roztwory do szkieł kontaktowych, Rozpuszczalniki
do usuwania plastrów samoprzylepnych, Środki nasenne,
Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów medycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Preparaty do sterylizacji,
Sterydy, Strychnina, Preparaty tamujące krwawienie, Cukier
do celów medycznych, Sulfonamidy [leki], Paski siarkowe
do dezynfekcji, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
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Czopki, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, Kleje chirurgiczne, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Syropy do użytku farmaceutycznego, Tabletki wspomagające opalanie, Materiały do plombowania zębów, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Woda termalna, Tymol
do celów farmaceutycznych, Jodyna, Nalewki do celów
medycznych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Leki wzmacniające, Przeszczepy [żywe tkanki], Terpentyna do celów farmaceutycznych, Szczepionki, Płyny do przemywania pochwy do celów
medycznych, Środki przeciwrobacze, Środki do tępienia
szkodników, Środki wywołujące pęcherze, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów, Gąbka do ran, Sztyfty przeciw brodawkom, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające drożdże, Drożdże do celów farmaceutycznych.
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu,
bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie,
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności,
Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport
żywności w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności
i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych,
Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie
towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie
towarów w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport
i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie
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i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi
doradztwa związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu].
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń,
urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem
SMS lub Internetu, bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony,
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
39 Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych,
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz
o transporcie towarów, Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek
przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie,
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów,
ładunków i transportu ekspresowego, nieujęte w innych
klasach, Usługi przechowywania paczek, Magazynowanie
żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi
transportu żywności, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żywności w warunkach chłodniczych,
Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie
paczek, Magazynowanie towarów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie towarów w dużych ilościach,
Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka
transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek
[informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek
na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi doradztwa związane
ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje
dotyczące transportu].
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(210)
(731)
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(540) PaczkoPunkt

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu,
bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie
przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie,
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi
przechowywania paczek: Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żywności,
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żywności
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów
przygotowanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów,
Magazynowanie I składowanie, Magazynowanie towarów
w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem
towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa
towarów, Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu].
545465
(220) 2022 07 21
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PaczkoPunkt
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02
(510), (511) 9 Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki
pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu,
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bankomaty, Aplikacje mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 39 Usługi kurierskie, Dostarczanie
przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu
towarów oraz o transporcie towarów, Transport, Pakowanie
i składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja
o transporcie, Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informacja o składowaniu, Usługi kurierskie
(wiadomości lub towary), Pakowanie, składowanie, odbiór
i przewożenie towarów, w szczególności magazynowanie,
odbiór i transport pakietów i paczek, Śledzenie przesyłek
przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towarów
i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów i palet, nieujęte w innych klasach, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Usługi transportu listów, ładunków
i transportu ekspresowego, nieujęte w innych klasach, Usługi
przechowywania paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, Usługi transportu żywności,
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Transport żywności
w warunkach chłodniczych, Dostawa żywności i napojów
przygotowanych do spożycia, Pakowanie produktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazynowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów,
Magazynowanie I składowanie, Magazynowanie towarów
w dużych ilościach, Usługi związane z magazynowaniem
towarów, Logistyka transportu, Odbiór, transport i dostawa
towarów Informacja o magazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Usługi doradztwa
związane ze śledzeniem towarów podczas transportu [informacje dotyczące transportu].
545495
(220) 2022 07 25
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BAKOBIL FORTE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki w formie past, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci,
Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia
protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty
do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania,
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki
wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie
i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologicz(210)
(731)
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ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry,
Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe,
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające,
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty
medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych,
Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy
do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne,
Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych,
Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
545503
(220) 2022 07 25
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK KAC SHOT After alcohol
(210)
(731)

41

dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych cen
pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością hoteli dla osób
trzecich, Usługi doradztwa związane z administrowaniem
i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie
zakwaterowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
nieruchomości komercyjnych, 39 Organizowanie podróży
z i do hotelu, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie żywności i napojów,
41 Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe
usługi kateringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja miejsc w hotelach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty, wakacyjne i turystyczne.
545537
(220) 2022 07 26
PASŁAWSKA JOLANTA, JATCZAK RAY MAKAMAKA
SPÓŁKA CYWILNA, Wójtowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKAMAKA

(210)
(731)

(531) 25.01.01, 26.13.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje musujące, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, bezalkoholowe napoje
chłodzące, energetyzujące, izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i innych,
Pastylki do napojów musujących, wody smakowe i witaminizowane, piwo.
545508
(220) 2022 07 22
POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PHH
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Miski z tworzyw sztucznych, 21 Pojemniki
do przechowywania żywności, Zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, Miski na karmę i wodę dla zwierząt
domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, Miski
na cukierki, Miski do mieszania, Miski dla zwierząt domowych, Miski na owoce, Miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], Doniczki do kwiatów,
Doniczki na kwiaty.
(210)
(731)
(540)
(540)

545550
(220) 2022 07 26
MALIK MACIEJ BINGOLAND, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
Bingoland TŁA FOTOGRAFICZNE

(531) 03.01.04, 03.01.24, 16.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Drukowanie.
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545556
(220) 2022 07 26
ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Manufaktura Tex
(210)
(731)

Nr ZT34/2022

szycia, Usługi z zakresu produkcji poduszek na zamówienie,
Wycinanie szablonów, Wycinanie tkanin, Wykańczanie i powlekanie tkanin, Wykańczanie niekurczliwe [do tkanin lub
futer], Zaprasowanie na stałe tkanin.
545557
(220) 2022 07 26
BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RANGER

(210)
(731)

(531) 15.03.03, 05.13.09, 25.01.05, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi doradcze dotyczące zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą poduszek, ozdobnych poduszek,
poduszek do siedzenia, poduszek na huśtawki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie poduszek,
Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów
domowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej w zakresie poduszek, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z następującymi towarami mianowicie:
poduszek, ozdobnych poduszek, poduszek do siedzenia, poduszek na huśtawki, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień
online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, 40 Dekatyzowanie tkanin, Formowanie
tekstyliów, Krojenie materiałów [tkanin], Krojenie tekstyliów,
Krojenie tkanin, Laminowanie tkanin, Nakładanie wykończeń
na tkaniny, Obrębianie materiałów [tkanin], Obrębianie tekstyliów, Obrębianie tkanin, Obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości tkanin, Obróbka powierzchni tekstyliów,
Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, Pikowanie na zamówienie, Pikowanie
tkanin, Prasowanie [kształtowanie] tekstyliów, Produkcja
poduszek na zamówienie, Przygotowywanie i obróbka tkanin, Robótki ręczne i krawiectwo, Robótki ręczne [produkcja
na zamówienie], Szczotkowanie tkanin, Szycie (produkcja
na zamówienie), Tkaniny (Obrębianie -), Tkaniny (Obróbka -),
Udzielanie informacji związanych z krawiectwem, Usługi krawieckie [produkcja na zamówienie], Usługi krawieckie, Usługi

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 13 Broń ASG (Airsoft Gun), Broń automatyczna,
Broń palna, Broń palna sportowa, Broń palna do okopów, Broń
pneumatyczna, Broń ręczna, Broń samobieżna, Broń sportowa,
Karabiny maszynowe, Kusze [broń], Małokalibrowa broń palna,
Muszkiety, Oszczepy [broń], Pistolety [broń], Pistolety maszynowe, Pistolety pneumatyczne [broń], Połączenie pistoletu
i karabinu, Strzelby myśliwskie [strzelby sportowe], Wiatrówki,
Automatyczne karabiny, Strzelby sportowe, Naboje sportowe,
Naboje do broni myśliwskiej, Śrut ołowiany, Śrut stalowy, Śrut
ołowiany do broni palnej, Śrut do nabojów do broni palnej,
Śrut ołowiany dla myślistwa, Łuski do śrutu, Ładownice na śrut,
Kulki śrutu do pistoletów, Pasy na naboje śrutowe, Ładownice
na naboje śrutowe, 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera,
Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
broni ASG (Airsoft Gun), wiatrówki, strzelby sportowe, strzelby
myśliwskie, śrut, pasy na naboje śrutowe. Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi towarami mianowicie:
broń ASG (Airsoft Gun), wiatrówki, strzelby sportowe, strzelby
myśliwskie, śrut, pasy na naboje śrutowe. Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi
w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie
zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy online.
545559
(220) 2022 07 26
FIRMA MUZYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) bum bum RURKI

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 15 Instrumenty perkusyjne [muzyczne], Muzyczne instrumenty perkusyjne, 28 Zabawki muzyczne, Zabawki
edukacyjne, Zabawki.
545576
(220) 2022 07 27
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJA DIAGNOZA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.01, 26.02.07, 29.01.12, 26.02.14
(510), (511) 44 Usługi diagnostyki medycznej, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne
do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych, Usługi
medyczne.
545577
(220) 2022 07 27
MY OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myoffice

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi wirtualnego biura polegające na wynajmie adresu oraz obsłudze korespondencji klientów, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi agencji reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, Fotokopiowanie, Usługi w zakresie czynności
biurowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób
trzecich], Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich],
36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami,
Wynajem pomieszczeń handlowych, 41 Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
43 Usługi restauracyjne, Usługi cateringu zewnętrznego.
545578
(220) 2022 07 26
VIRTU PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORIENT PLATE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.01.03, 05.01.16
(510), (511) 29 Schab wieprzowy w sosie yakitori z ryżem,
Makaron orientalny z kurczakiem i warzywami, Gotowe dania orientalne z mięsem, Gotowe dania warzywne, Gotowe
dania składające się głównie z mięsa, Yakitori, 30 Sajgonki,
Pierożki z krewetkami, Gyoza, Mandu, Won Ton, Shaomai,
Shumai, Ankoro, Onigiri, Kimchijeon, Soba, Udon, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], Ramen [japońskie danie
na bazie makaronu], Sushi, Gotowe potrawy zawierające
głównie ryż, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Gotowe
lunche w pudełku składające się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, Dania na bazie ryżu.
545581
(220) 2022 07 27
NEW SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) v vebo
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

545582
(220) 2022 07 27
GRABOWSKI DARIUSZ, Kępno
(znak słowno-graficzny)
DARO

(531) 14.05.02, 14.05.18, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z narzędziami elektrycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ładowarkami dla akumulatorów,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ładowarkami dla
akumulatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami spawalniczymi i lutowniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami spawalniczymi i lutowniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami i przyrządami do spawania, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z maszynami i przyrządami do spawania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami
i urządzeniami tnącymi, wiercącymi, ścierającymi, ostrzącymi i do obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z maszynami i urządzeniami tnącymi, wiercącymi, ścierającymi, ostrzącymi i do obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami ręcznymi
budowlanymi, do naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi budowlanymi,
do naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z młotkami, młotkami miękkimi i młotami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z młotkami, młotkami miękkimi i młotami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze szlifierkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szlifierkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami ściernymi i polerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami ściernymi i polerskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płynami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z płynami do czyszczenia,
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pistoletami dozującymi klej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pistoletami dozującymi klej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kluczami (narzędziami), Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kluczami (narzędziami), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami pneumatycznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klejami i preparatami klejącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z klejami i preparatami klejącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lakierami samochodowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podkładowymi lakierami
ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkładowymi lakierami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami w sprayu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z lakierami w sprayu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lakierami do malowania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lakierami do malowania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zagęszczaczami
do lakierów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zagęszczaczami do lakierów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami w postaci farb, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lakierami w postaci farb, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami w postaci powłok, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z lakierami w postaci powłok, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszankami powłokowymi w postaci lakierów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszankami powłokowymi w postaci
lakierów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rozpuszczalnikami do ponownego lakierowania pojazdów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z rozpuszczalnikami do ponownego lakierowania pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lakierami stosowanymi do naprawy pojazdów mechanicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lakierami stosowanymi do naprawy pojazdów mechanicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rozcieńczalnikami i zagęszczaczami do powłok, barwników i tuszów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rozcieńczalnikami i zagęszczaczami do powłok, barwników i tuszów,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami wiążącymi do lakierów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami wiążącymi do lakierów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pistoletami natryskowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pistoletami natryskowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pistoletami natryskowymi do nakładania farb, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pistoletami natryskowymi do nakładania farb,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z polerkami (narzędziami elektrycznymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z polerkami (narzędziami elektrycznymi), Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprężarkami elektrycznymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprężarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pistoletami do malowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pistoletami do malowania, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pistoletami natryskowymi do malowania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pistoletami natryskowymi do malowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wężami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wężami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pędzlami do nanoszenia farb, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pędzlami do nanoszenia farb, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z foliami z tworzyw sztucznych [półproduktów],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z foliami z tworzyw
sztucznych [półproduktów], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kosmetykami samochodowymi, Usługi sprze-
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daży hurtowej w związku z kosmetykami samochodowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami i preparatami chemicznymi do samochodów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami i preparatami chemicznymi do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z woskiem samochodowym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z woskiem samochodowym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściereczkami i ręcznikami do pielęgnacji i mycia samochodów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze ściereczkami i ręcznikami do pielęgnacji i mycia samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do konserwacji i zabezpieczania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do konserwacji i zabezpieczania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami do czyszczenia pojazdów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami do czyszczenia pojazdów,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi piłami do drewna, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z elektrycznymi piłami do drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tarczami szlifierskimi [toczakami], narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z tarczami szlifierskimi [toczakami], narzędziami ręcznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami
warsztatowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami warsztatowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ładowarkami do akumulatorów do pojazdów
silnikowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ładowarkami do akumulatorów do pojazdów silnikowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą ochronną zakładaną na ubrania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą ochronną zakładaną na ubrania, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem ochronnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem ochronnym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z okularami ochronnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z okularami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maskami
ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z rękawicami do ochrony przed wypadkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rękawicami do ochrony przed wypadkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kaskami
zabezpieczającymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kaskami zabezpieczającymi, Usługi handlu detalicznego
związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wkrętarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wkrętarkami elektrycznymi, Usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do lakierowania pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do lakierowania pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyrządami do mocowania i łączenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyrządami do mocowania i łączenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cyną,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cyną, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pastą do cynowania karoserii
pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pastą
do cynowania karoserii pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szpachlami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze szpachlami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi sprzedaży hurto-
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wej w związku z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami na kleje,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami na kleje, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prętami stalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z prętami stalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elementami
do karoserii pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elementami do karoserii pojazdów, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze szpachlówką do karoserii samochodowej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szpachlówką do karoserii samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z woskiem antykorozyjnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z woskiem antykorozyjnym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z palnikami spawalniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z palnikami
spawalniczymi.
545584
(220) 2022 07 26
ARCHE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHE ProCare

(210)
(731)
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w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych zbiorach informatycznych, 42 Zarządzanie
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych
[ITSM], Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi w celu ochrony danych zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi IT w celu ochrony danych.
(210) 545593
(220) 2022 07 22
(731) GRZYBOWSKA KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BLACK PEARLS
(510), (511) 44 Hodowle psów, Hodowla psów, Usługi kosmetyczne dla psów, Strzyżenie psów, Usługi w zakresie pielęgnacji psów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545610
(220) 2022 07 27
HABAS MICHAŁ EQURS, Katowice
(znak słowno-graficzny)
EQURS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, rekrutacja personelu
tymczasowego, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi
biur pracy w zakresie pracy tymczasowej.
545585
(220) 2022 07 26
ARCHE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stackmine

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencji doradztwa personalnego, usługi
rekrutacji pracowników, usługi reklamowe, usługi marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie: organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania personelem, zarządzania kadrowego, badania rynku i opinii
publicznej, badania marketingowe, analiza kosztów, przygotowywanie listy płac, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, selekcja personelu na podstawie testów
psychologicznych zarządzania kadrowego, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, przeprowadzanie analiz rynkowych, badań i ekspertyz w dziedzinie
działalności gospodarczej, pozyskiwania, kompilacji, systematyzacji, sortowania i transkrypcji danych oraz innych
materiałów i elementów do komputerowych baz danych
i innych zbiorów informatycznych, przetwarzanie, pobieranie i wtórne wykorzystywanie danych oraz innych
materiałów i elementów komputerowych baz danych
i innych zbiorów informatycznych, tworzenie, rozbudowywanie oraz zarządzanie zbiorami informatycznymi,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie danych

(531)

07.01.08, 07.01.24, 26.04.01, 26.05.04, 26.05.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja
językowa, Edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Konkursy
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie kursów edukacyjnych,
Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, Kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Kursy szkolne w zakresie
pomocy w nauce, Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia nauczycieli, Kursy
korespondencyjne, Szkoły korespondencyjne, Usługi
w zakresie nauczania korespondencyjnego, Organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Usługi nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie
zajęć uzupełniających z matematyki, 42 Udostępnianie
online oprogramowania nie do pobrania, Platforma jako
usługa [PaaS].
(210)
(731)

545611
(220) 2022 07 27
MEDIA CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak graficzny)
(540)
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545617
(220) 2022 07 27
DZIEŃ DOBRY PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIEŃ DOBRY PODATKI

(210)
(731)

(531) 26.03.07, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 29.01.11
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
545612
(220) 2022 07 27
MEDIA CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Media Camp

(210)
(731)

(531)

26.03.07, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
545616
(220) 2022 07 27
ECOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecotec
(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.07.25, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.22, 29.01.14
(510), (511) 17 Ekrany akustyczne do izolacji, Ekrany akustyczne do użytku wzdłuż autostrad i innych korytarzy
transportowych, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych do ekranów akustycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi do ekranów akustycznych, 37 Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń
i instalacji fotowoltaicznych, Budowa fundamentów, Budowa fundamentów dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej,
Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego,
Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych
do ekranów akustycznych, Wylewanie (układanie) fundamentów, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie
systemów fotowoltaicznych, Geologiczne (Ekspertyzy -),
Geologiczne (Badania -), Badania geologiczne, Projektowanie pomiarów geologicznych, Pomiary lub badania geologiczne, Doradztwo związane z pomiarami geologicznymi,
Oceny i badania geologiczne.

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt
do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Papier i karton, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi
aukcyjne, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importu-eksportu towarów,
Analiza cen, Agencje importowe i eksportowe, Doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień,
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług
rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych,
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Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi
publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego
związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu
detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt
domowych, 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, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi projektowania, Usługi naukowe
i technologiczne, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
545618
(220) 2022 07 27
DZIEŃ DOBRY PODATKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) DZIEŃ DOBRY PODATKI
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 16 Dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z papieru,
Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące
z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych,
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny
zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących
(210)
(731)

47

produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu,
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług,
Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie
proponowanych ofert w przetargach, Bezobsługowe usługi
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe
usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży,
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi,
Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które
można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu
detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami,
Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi,
Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 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, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

545624
(220) 2022 07 27
BAGIŃSKI TOMASZ, Warka
(znak słowno-graficzny)
AspiPlaneta

(531) 02.09.25, 07.05.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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545629
(220) 2022 07 27
JASTRZĘBSKA MARTA PIANO ATELIER, Poniatów
(znak słowno-graficzny)
Piano ATELIER

(531)

01.01.02, 01.01.10, 22.01.10, 22.01.21, 27.05.01, 27.05.08,
29.01.11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 545631
(220) 2022 07 28
(731) KISIEL PAWEŁ FROM POLAND WITH DEV, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) From Poland With Dev
(510), (511) 42 Tworzenie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Testowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie projektów technicznych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Opracowywanie platform komputerowych, Usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, Usługi komputerowe
w związku z elektronicznym zapisywaniem danych, Tworzenie stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych.
(210) 545633
(220) 2022 07 28
(731) KAROLCZAK DANIEL DKMEDIC, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) Hiadol
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki w formie olejków, Kremy i balsamy kosmetyczne, Preparaty nawilżające do ciała, Maści do celów
kosmetycznych, Mleczka do ciała, Mleczko oczyszczające
do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Olejki do ciała i twarzy,
Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do rąk, Kremy ochronne,
Kremy do opalania skóry, Kremy samoopalające, Preparaty
do opalania, Kremy po goleniu, Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Oliwki dla niemowląt, Mleczka do ciała dla niemowląt, Kremy do demakijażu, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do kąpieli, Mydła i żele, Produkty z mydła, Mydło aloesowe, Produkty do mycia rąk, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Kremy
pod prysznic, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Aromatyczne
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olejki do kąpieli, Zioła do kąpieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Sole do kąpieli, Środki do higieny jamy ustnej, Pasta
do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, Środki do mycia
zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Odświeżacze oddechu, Preparaty do pielęgnacji zębów, Zestawy produktów
do higieny jamy ustnej, Dezodoranty i antyperspiranty, Produkty perfumeryjne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty przeciwpotne, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Maseczki do twarzy i ciała, Mleczko kosmetyczne, Preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Pianki oczyszczające, Płyny do oczu, Płyny do golenia, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Preparaty do kuracji paznokci, Odżywki
do paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Kosmetyczne żele pod oczy, Kompresy na oczy do celów kosmetycznych, Środki do mikrodermabrazji, Talk do ciała, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji stóp, Pudry do stóp [nielecznicze],
Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Odżywki do ust,
Wazelina kosmetyczna, Preparaty do golenia, Preparaty
do włosów, Kosmetyki do włosów, Nielecznicze kuracje
do skóry głowy, Balsamy do włosów, Maseczki do włosów,
Odżywki do włosów, Olejki do włosów, Płyny do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty do mycia
włosów, Szampony, Serum do włosów, Ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, Maści [nielecznicze],
Kremy nielecznicze, Krem chłodzący [cold cream], inny niż
do celów medycznych, Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy
do twarzy i ciała, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem
i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania
na skórze, 5 Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lekarstwa, Antybiotyki, Ibuprofen do stosowania jako doustny
środek przeciwbólowy, Krople do uszu, Krople do nosa
do celów medycznych, Paracetamol, Pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, Szczepionki, Aspiryna, Czopki,
Elektrolity do celów medycznych, Preparaty antybiotykowe,
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu nóg, Preparaty sercowo-naczyniowe, Preparaty farmaceutyczne regulujące układ
odpornościowy, Preparaty przeciwwirusowe, Preparaty
przeciwpasożytnicze, Preparaty z aloesem do celów terapeutycznych, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu trawiennego,
Preparaty do irygacji do celów medycznych, Farmaceutyczne preparaty i substancje antyalergiczne, Maści lecznicze,
Maści przeciwzapalne, Żele do stosowania miejscowego
do użytku medycznego i terapeutycznego, Olejki lecznicze,
Środki antykoncepcyjne, Hormony do celów medycznych,
Środki nasenne, Środki farmaceutyczne działające na metabolizm, Środki oczyszczające, Środki przeciwbólowe, Środki
przeciwgorączkowe, Środki przeciwzapalne, Środki ułatwiające trawienie, Syrop na kaszel, Węgiel aktywny do użytku
medycznego, Kapsułki na alergie, Kapsułki na kaszel, Kapsułki
z żeń-szeniem do celów medycznych, Preparaty medyczne,
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Mieszane preparaty witaminowe, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Kora do celów
farmaceutycznych, Korzenie lecznicze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Artykuły spożywcze dla diabetyków
[specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety,
Błonnik pokarmowy, Cukier leczniczy, Dietetyczna żywność
do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności,
Dietetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne na-
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poje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne
środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mineralne, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca
do celów medycznych, Koktajle białkowe, Krople witaminowe, Dodatki odżywcze, Mielone siemię lniane do użytku jako
suplement diety, Pokarmy dietetyczne używane w żywieniu
klinicznym, Preparaty pobudzające apetyt, Probiotyki (suplementy), Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety,
Mleczko pszczele do celów medycznych, Tran, Lecznicze pudry dla niemowląt, Koper włoski do celów medycznych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Zioła lecznicze, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Mleko w proszku dla
niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, Napoje witaminizowane, Żelki witaminowe, Farmaceutyczne
słodycze, Preparaty i artykuły higieniczne, Antybakteryjne
środki do mycia, Higieniczne środki nawilżające, Intymne
preparaty nawilżające, Substancje chłonne do higieny osobistej, Lecznicze suche szampony, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Płyny do przemywania oczu, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Żele nawilżające do użytku osobistego, Produkty higieniczne dla kobiet, Detergenty
do celów medycznych, Mydła lecznicze, Preparat do mycia
rąk z antybiotykiem, Preparaty przeciwgrzybicze, Lecznicze
preparaty toaletowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Wody mineralne do celów
medycznych, Szampony lecznicze, Preparaty lecznicze
na porost włosów, Farmaceutyczne płyny do skóry, Żele antybakteryjne, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol do stosowania miejscowego, Alkohol leczniczy, Alkohol do nacierania, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze płyny
do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane
za pomocą szczoteczki, Paski do przyklejania protez dentystycznych, Płyny do płukania ust, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Wosk dentystyczny, Środki do czyszczenia jamy
ustnej, Środki dezodoryzujące powietrze, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Preparaty antybakteryjne, Środki odkażające, Chusteczki odkażające, Maści antyseptyczne, Środki sanitarne do celów medycznych, Płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], Środki dezynfekujące do użytku domowego, Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, Waciki
nasączone alkoholem do celów medycznych, Krople
do oczu, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Woda utleniona do celów medycznych, Środki na odciski, Kompresy
lecznicze, Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego, Gaza, Antyseptyczne opatrunki w płynie, Chusteczki
do celów medycznych, Kompresy, Opatrunki do ran, Bandaże opatrunkowe, Bandaże przylepne, Bandaże chirurgiczne,
Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Nasączone chusteczki
lecznicze, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone waciki
lecznicze, Opatrunki elastyczne, Plastry, Środki do leczenia
oparzeń, Tampony do celów medycznych, Wata do celów
medycznych, Wysterylizowane opatrunki, Preparaty dermatologiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Balsamy do użytku medycznego, Farmaceutyczne balsamy
do ust, Kremy lecznicze, Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Kremy z antybiotykami, Kremy uśmierzające ból, Kremy z hydrokortyzonem,
Lecznicze balsamy, Kolagen do celów medycznych, Wazelina
do celów medycznych, Strzykawki napełnione preparatami
farmaceutycznymi do celów medycznych, Przeciwbólowe
plastry przeciwzapalne, Balsamy przeciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Środki przeciwbólowe
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do stosowania miejscowego, Preparaty i substancje farmaceutyczne z właściwościami przeciwbólowymi, Spraye ziołowe do celów medycznych, Lecznicze żele do ciała, Kremy
do ciała do użytku farmaceutycznego, Kremy ziołowe do celów medycznych, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Preparaty znieczulające, Plastry transdermalne, Plastry
lecznicze, Plastry rozgrzewające do celów medycznych, Plastry samoprzylepne do użytku medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545635
(220) 2022 07 28
SOPOT TENIS KLUB, Sopot
(znak słowno-graficzny)
SOPOT TENIS KLUB 1897

(531) 21.03.01, 26.01.01, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki czapek, Daszki
do czapek, Wkładki do obuwia, Wkładki [obuwie], Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki
i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Daszki,
Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Daszki
[odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę,
Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne
do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Buty damskie, Buty dziecięce, Buty
na rzepy, Buty sportowe, Buty tenisowe [obuwie sportowe],
Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty sznurowane, Buty
wsuwane, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Obuwie sportowe, Tenisówki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe,
Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Komplety
koszulek i spodenek, Komplety odzieżowe ze spodenkami,
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Odzież
do tenisa, Odzież sportowa, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły
sportowe, Futerały przystosowane do noszenia artykułów
sportowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, Naciągi do rakiet, Dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, Kosze do zbierania piłek tenisowych, Naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych],
Naciągi do rakiet tenisowych, Opaski do uchwytów rakiet
tenisowych, Piłeczki do tenisa stołowego, Piłki tenisowe,
Pojemniki na piłki tenisowe, Pokrowce na rakiety do tenisa,
Rakiety do tenisa, Rakiety tenisowe, Siatki tenisowe, Taśma
na uchwyty do rakiet tenisowych, Torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, Urządzenia do naciągów do rakiet
tenisowych, Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, Żyłki do rakiet tenisowych, 41 Nauka gry w tenisa, Organizacja,
aranżacja i przeprowadzanie turniejów tenisowych, Organizacja turniejów tenisowych, Rozrywka w postaci turniejów
tenisowych, Udostępnianie kortów tenisowych, Wynajem
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rakiet tenisowych, Wynajem sprzętu do tenisa, Wynajmowanie kortów tenisowych, Organizacja turniejów sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez
sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych.
545638
(220) 2022 07 27
JM ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) necesa
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Czytniki kodów kreskowych, diody świecące
[LED], elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale
z ekranami dotykowymi, interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty z układem scalonym], klawiatury komputerowe,
komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne]. koncentratory do automatyki
domowej, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne, modemy, monitory [sprzęt komputerowy], ogniwa galwaniczne,
okulary 3D, okulary inteligentne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, roboty laboratoryjne, roboty edukacyjne, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów,
tablety, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wyświetlacze wideo montowane
na głowie, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej.
(210) 545643
(220) 2022 07 28
(731) KALINKOWSKA KLAUDIA FLANER, Michałowice
(540) (znak słowny)
(540) Flaner
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 26 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, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków].
(210)
(731)
(540)
(540)

545647
(220) 2022 07 28
GĄCIARZ ANNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
DIAMONDS FOR YOU

Nr ZT34/2022

(531) 01.01.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Pierścionki
(wyroby jubilerskie), Biżuteria i wyroby jubilerskie, Naszyjniki
[wyroby jubilerskie], Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi,
Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie
z kamieniami ozdobnymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

545648
(220) 2022 07 28
IWIŃSKI MACIEJ BORN TO RESCUE, Sierpc
(znak słowno-graficzny)
BTR BORN TO RESCUE

(531) 04.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie i szkolenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

545652
(220) 2022 07 28
DENEKA JACEK, Marki
(znak słowno-graficzny)
Tactical MED

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Bandaże elastyczne [opatrunki], Bandaże uciskowe [opatrunki], Gazy do stosowania jako opatrunki, Kompresy do stosowania jako opatrunki, Materiały na opatrunki,
Medyczne opatrunki do ran, Opatrunki do ran, Opatrunki
elastyczne, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Opatrunki na oparzenia, Opatrunki na oczy
do użytku medycznego, Opatrunki odkażające, Opatrunki
przylepne, Plastry, opatrunki, Płynne opatrunki do ran skóry,
Wysterylizowane opatrunki.
(210) 545653
(220) 2022 07 28
(731) UPL MAURITIUS LIMITED, Port Louis, MU
(540) (znak słowny)
(540) Cuprofix Disperss
(510), (511) 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy,
Środki robakobójcze, Środki przeciwko gryzoniom, Środki
chwastobójcze, Preparaty do zabijania chwastów i tępienia
szkodników.
(210) 545654
(220) 2022 07 28
(731) DENEKA JACEK, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PARAMEDYK

seminariów, konferencji i spotkań dla celów edukacyjnych
i szkoleniowych, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące uprzednio wymienionych usług,
44 Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie opieki medycznej
i zdrowotnej dla ludzi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące ochrony zdrowia i opieki medycznej.

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Bandaże elastyczne [opatrunki], Bandaże uciskowe [opatrunki], Gazy do stosowania jako opatrunki, Kompresy do stosowania jako opatrunki, Materiały na opatrunki,
Medyczne opatrunki do ran, Opatrunki do ran, Opatrunki
elastyczne, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Opatrunki na oparzenia, Opatrunki na oczy
do użytku medycznego, Opatrunki odkażające, Opatrunki
przylepne, Plastry, opatrunki, Płynne opatrunki do ran skóry,
Wysterylizowane opatrunki.

(210) 545657
(220) 2022 07 28
(731) CZARNECKA NINA STUDIO PRANA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Osiędbanie
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości
społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja webinariów, Tworzenie
podcastów, Usługi pisania blogów, Multimedialne wydania
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Usługi edukacyjne związane z jogą, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Organizowanie szkoleń w dziedzinie
opieki zdrowotnej i żywienia, Usługi edukacyjne dotyczące
zdrowia, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa,
Terapia ajurwedyjska, Opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.

545655
(220) 2022 07 28
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZUW
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeń
wzajemnych, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia majątkowe,
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenia techniczne i lotnicze, Ubezpieczenia transportowe i morskie, Ubezpieczenia flot pojazdów, Ubezpieczenia od ryzyk
cybernetycznych, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia
finansowe, Ubezpieczenia affinity, Ubezpieczenia podróżne,
Ocena ryzyka ubezpieczeniowego, Wycena finansowa majątku ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń,
Usługi agencji ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, Likwidacja szkód ubezpieczeniowych, Doradztwo ubezpieczeniowe, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi w zakresie tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych, Usługi finansowe
i inwestycje kapitałowe, Wydawanie i wykupywanie talonów,
żetonów i kuponów wartościowych, Emisja i obsługa kart
zniżkowych, Usługi finansowe polegające na zapewnianiu
udogodnień kredytowych, Przetwarzanie płatności, Elektroniczny transfer funduszy, Pośrednictwo w handlu i wynajmie
nieruchomości i mieszkań, Administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, Sponsorowanie finansowe, Zbieranie
funduszy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie wycen, Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Udostępnianie informacji finansowych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi szkoleniowe, Organizacja i prowadzenie

545667
(220) 2022 07 29
INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) INFAKT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie do wystawiania faktur,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do windykacji, Oprogramowanie do obsługi rachunków
bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem
maszynowym, Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu wykorzystujące sztuczną
inteligencję i uczenie maszynowe, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Doradztwo w zakresie księgowości, Doradztwo w zakresie rachunkowości, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, a mianowicie dostarczanie skomputeryzowanej platformy obsługi księgowej, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Sporządzanie
sprawozdań finansowych, Przygotowywanie zeznań podat(210)
(731)
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kowych i doradztwo podatkowe, Udostępnianie informacji
dotyczących kont [rachunkowość], Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie fakturowania, Zarządzanie kontami, fakturowanie
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Obsługa płatności, Przetwarzanie płatności, Udostępnianie informacji finansowych, Usługi płacenia rachunków online, Usługi realizacji
płatności podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS),
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do wystawiania faktur, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do płatności elektronicznych,
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do przygotowywania
zeznań podatkowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do windykacji, Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do obsługi rachunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym,
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do rozpoznawania tekstu
wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting.
545668
(220) 2022 07 29
INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie do wystawiania faktur,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do windykacji, Oprogramowanie do obsługi rachunków
bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem
maszynowym, Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu wykorzystujące sztuczną
inteligencję i uczenie maszynowe, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Doradztwo w zakresie księgowości, Doradztwo w zakresie rachunkowości, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, a mianowicie dostarczanie skom-

Nr ZT34/2022

puteryzowanej platformy obsługi księgowej, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Sporządzanie
sprawozdań finansowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Udostępnianie informacji
dotyczących kont [rachunkowość], Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie fakturowania, Zarządzanie kontami, fakturowanie
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Obsługa płatności, Przetwarzanie płatności, Udostępnianie informacji finansowych, Usługi płacenia rachunków online, Usługi realizacji
płatności podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa (SaaS),
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do wystawiania faktur, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do płatności elektronicznych,
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do przygotowywania
zeznań podatkowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do windykacji, Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do obsługi rachunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym,
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do rozpoznawania tekstu
wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting.
545669
(220) 2022 07 29
INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) APLIKACJA + KSIĘGOWY2 = INFAKT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla
przedsiębiorstw, Oprogramowanie do wystawiania faktur,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do windykacji, Oprogramowanie do obsługi rachunków
bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem
maszynowym, Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu wykorzystujące sztuczną
inteligencję i uczenie maszynowe, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość
i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Doradztwo w zakresie księgowości,
Doradztwo w zakresie rachunkowości, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, a mianowicie dostarczanie
skomputeryzowanej platformy obsługi księgowej, Usługi
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], Analizy kosztów,
Analizy rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie fakturowania, Zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Obsługa
(210)
(731)
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płatności, Przetwarzanie płatności, Udostępnianie informacji
finansowych, Usługi płacenia rachunków online, Usługi realizacji płatności podatków, 42 Oprogramowanie jako usługa
(SaaS) do windykacji, Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
do obsługi rachunków bankowych i przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym,
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do rozpoznawania tekstu
wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting.
(210)
(731)
(540)
(540)

545672
(220) 2022 07 28
NAWROT JACQUELINE, Mechelinki
(znak słowno-graficzny)
MECHELINKI GRONO ART

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 02.07.25
(510), (511) 41 Imprezy artystyczne (malarstwo, sztuka, koncerty).
545675
(220) 2022 07 29
FUNDIGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SIEPOAPP
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Mobilne aplikacje
charytatywne, 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie powierzchni reklamowej w aplikacjach mobilnych, Usługi związane
z promocją reklamą i marketingiem działalności organizacji
pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy
na cele charytatywne, Usługi reklamy, marketingu i promocji
w sieci internet, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 36 Zbiórki
funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez aplikacje mobilne, Organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
(210)
(731)

545676
(220) 2022 07 29
FUNDIGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SIEPKA
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Mobilne aplikacje
charytatywne, 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie powierzch-
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ni reklamowej w aplikacjach mobilnych, Usługi związane
z promocją reklamą i marketingiem działalności organizacji
pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy
na cele charytatywne, Usługi reklamy, marketingu i promocji
w sieci internet, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 36 Zbiórki
funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez aplikacje mobilne, Organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
545677
(220) 2022 07 29
FUNDIGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SIEPPKA
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Mobilne aplikacje
charytatywne, 35 Udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie powierzchni reklamowej w aplikacjach mobilnych, Usługi związane
z promocją reklamą i marketingiem działalności organizacji
pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy
na cele charytatywne, Usługi reklamy, marketingu i promocji
w sieci internet, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 36 Zbiórki
funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne
przez aplikacje mobilne, Organizowanie i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem aplikacji mobilnych.
(210)
(731)

545679
(220) 2022 07 29
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, Środki do higieny jamy ustnej, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze,
Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Olejki
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twa-
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rzy, Kremy nielecznicze, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji włosów, Preparaty higieniczne, Pasta do zębów,
Zioła do kąpieli, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Preparaty i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Guma do żucia odświeżająca oddech
do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne do użytku
weterynaryjnego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Środki nawilżające do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne, Herbata lecznicza, Herbata
dla astmatyków, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żywności, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy ziołowe, Produkty farmaceutyczne, Leki,
Leki ziołowe, Suplementy, Kremy lecznicze, Żele lecznicze,
Preparaty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do stosowania wewnętrznego, w postaci tabletek, pastylek, płynów,
Preparaty do dezynfekcji rąk, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Napoje witaminizowane, Napoje ziołowe do użytku
leczniczego, Syropy do użytku farmaceutycznego, Środki
do dezynfekcji skóry, Maści antyseptyczne, Maści do celów
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych,
Maści lecznicze, Maści przeciwzapalne, Zioła lecznicze, Zioła
lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 Herbaty, Herbaty
owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych,
Herbaty ziołowe [napary], Mieszanki herbat, Napary ziołowe,
Substytuty herbaty, Wyciągi z herbaty, Przyprawy, przyprawy ziołowe, Syropy smakowe, Zioła do celów spożywczych,
Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła przetworzone, Zioła
suszone, 31 Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, Nasiona, cebulki
i rozsady do hodowli roślin, Odpadki roślinne jako surowiec,
Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe kwiaty naturalne,
Świeże kwiaty jadalne, Żywe kwiaty, Nieprzetworzone produkty leśne, Rośliny, Produkty rolne (nieprzetworzone), Rośliny i ich świeże produkty, Surowe produkty rolne, Surowe
produkty leśne, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Zioła, suszone, do ozdabiania, Rośliny suszone, Nieprzetworzone
zioła, Świeże zioła, 32 Napoje orzeźwiające, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów, Napoje
zawierające witaminy, Napoje (Syropy do -), Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe].
545683
(220) 2022 07 29
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blik PŁACĘ PÓŹNIEJ
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Karty kredytowe, Karty kodowane, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie
komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych,
Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych
informacji finansowych, Terminale komputerowe do celów bankowych, Zapisane oprogramowanie komputerowe
do zarządzania finansami, Systemy przetwarzania danych
dotyczących spraw finansowych, 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Badania i analizy rynkowe, Ekonomiczne
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prognozy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie
informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób
trzecich przez Internet, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych,
Skomputeryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi
za pośrednictwem Internetu, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Działalność monetarna, Usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Usługi
inwestycyjne, Telefoniczne udzielanie informacji odnośnie
konta bankowego, Usługi bankowe związane z transferem
funduszy z kont bankowych, Usługi depozytów pieniężnych, Usługi finansowych funduszy inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Udzielanie kredytów, Organizowanie kredytów, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi dotyczące kart
bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi ubezpieczeniowe, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi agencyjne w zakresie
dodatkowych zabezpieczeń, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Informacja
o ubezpieczeniach, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Prognozy finansowe, Bankowość online,
Usługi bankowości elektronicznej, Sporządzanie raportów finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych,
Dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej,
Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych,
Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi w zakresie
elektronicznych płatności, Usługi w zakresie administrowania płatności, Elektroniczna bankowość poprzez globalną
sieć komputerową [bankowość internetowa], Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi pośrednictwa finansowego, Pośrednictwo walutowe, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Bankowość
hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, Bankowość elektroniczna, Skomputeryzowane usługi bankowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Prowadzenie spraw finansowych online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Usługi płatności bezdotykowych,
38 Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych
związanych z finansami, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej,
Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych w związku z działalnością finansową, Dostęp do treści,
stron internetowych i portali związanych z działalnością
finansową, Przesyłanie informacji dotyczących finansów
drogą online, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie
przygotowywania informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych
cyfrowych z instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych
dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie
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komputerowej bazy danych dotyczącej działalności finansowej, 42 Badania naukowe, Badania techniczne, Projektowanie techniczne, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi
badawczo-rozwojowe, Projektowanie komputerów, Projektowanie programów komputerowych, Programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
Opracowywanie programów do danych, Badania dotyczące programów komputerowych, Projektowanie systemów
komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Projektowanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Świadczenie
usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
Doradztwo projektowe, Planowanie projektu, Hosting
stron internetowych, Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wynajem komputerów, Wynajem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego
oprogramowania sprzętowego, Usługi konfiguracji sieci
komputerowych, Testowanie programów komputerowych,
Zarządzanie projektami komputerowymi, Profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, Usługi migracji danych,
Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545685
(220) 2022 07 29
ROMANICZYK KATARZYNA, Tyniec Mały
(znak słowno-graficzny)
JeszczeBliżej

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chustami do noszenia niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nosidełkami dla niemowląt do noszenia
na ciele, 41 Organizacja szkoleń.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-F

(531) 01.17.11, 02.01.15, 02.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, Usługi dotyczące znalezienia
pracy dla kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, 42 Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania.
545706
(220) 2022 07 31
BITMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bitmona
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Wymiana finansowa waluty wirtualnej,
Wymiana wirtualnej waluty, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Usługi przelewu waluty wirtualnej, 42 Usługi
w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi projektowania, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe
i technologiczne.
545707
(220) 2022 07 31
KRISTOFORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDAPESZTFOOD WĘGIERSKIE SMAKI
(210)
(731)

545687
(220) 2022 07 29
KAWKA KRZYSZTOF, Płock
(znak słowno-graficzny)
unipomiar

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Usługi pomiarowe.
545688
(220) 2022 07 29
POLAND DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
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(531) 03.07.21, 25.01.19, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Soki, 43 Usługi restauracyjne.
(210) 545708
(220) 2022 07 31
(731) JELEŃ MACIEJ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NUVERO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe do celów edukacji, Oprogramowanie komputerowe [programy], Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi.
545709
(220) 2022 08 01
YVETTE LABORATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Limvena
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.
545712
(220) 2022 07 29
ESERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ClickCredit

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.09
(510), (511) 36 Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
Finansowanie pożyczek pod zabezpieczenie, Finansowanie
pożyczek ratalnych, Gwarantowanie pożyczek, Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, Organizacja pożyczek, Organizowanie
sprzedaży pożyczek, Organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, Organizowanie pożyczek z zabezpieczeniem, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Pozyskiwanie kapitału, Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki,
Pożyczki [finansowanie] i dyskonto weksli, Pożyczki finansowe
dla handlu, Pożyczki firmowe, Pożyczki konsorcjalne, Pożyczki
konsumenckie, Pożyczki pieniężne, Pożyczki ratalne, Udzielanie pożyczek na emisję papierów wartościowych, Udzielanie
pożyczek, Udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, Udzielanie pożyczek indywidualnych, Udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, Usługi dotyczące pożyczek, Usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi pożyczek osobistych, Zapewnianie pożyczek ratalnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545713
(220) 2022 07 29
KOTLONEK MAŁGORZATA, Radom
(znak słowno-graficzny)
BTC BIZNES TO CZŁOWIEK

Nr ZT34/2022

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 35 Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Usługi
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Kampanie marketingowe, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi
marketingu bezpośredniego, Usługi agencji marketingowych,
Przygotowywanie planów marketingowych, Analiza trendów
marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych,
Pomoc w zakresie marketingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Usługi w zakresie marketingu produktów, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, Doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Doradztwo związane z rozwojem
wizerunku firmy, Usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, Usługi konsultingowe w dziedzinie
rozwoju koncepcji reklamowych, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie
logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych,
41 Usługi mentoringu biznesowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Kursy samoświadomości [szkolenia], Szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie
sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa Zawodowego, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, Doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe
lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Warsztaty do celów
rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty
w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach szkoleniowych,
Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Trening rozwoju osobistego, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju
duchowego, Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie mody, Projektowanie znaków, Projektowanie produktów,
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Projektowanie wzorów, Projektowanie wizualne, Projektowanie
akcesoriów mody, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie stron głównych, Projektowanie sztuki komercyjnej,
Projektowanie stron internetowych, Projektowanie znaków
towarowych, Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie
nowych produktów, Projektowanie materiałów drukowanych,
Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, Projektowanie komputerowych
stron internetowych, Projektowanie audiowizualnych prac
twórczych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych,
Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne okładek książkowych, Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, Projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, Projektowanie i testowanie nowych produktów,
Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich,
Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie
stron domowych i stron internetowych, Projektowanie modeli
3D do druku 3D, Usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka], Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla
osób trzecich, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron
w Internecie, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie
do oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545714
(220) 2022 07 29
RYBARZ TOMASZ, Syrynia
(znak słowno-graficzny)
Rybarz

(531) 29.01.08, 03.09.01, 03.09.11, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami.
(210) 545718
(220) 2022 07 29
(731) INAN MUCHARREM CHARYZMA, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) Charyzma
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, Nakrycia głowy, Bluzki, Koszule, Spodnie, Sukienki, Kombinezony, Bluzy,
Spódnice, Kurtki, Swetry, Legginsy.
545723
(220) 2022 08 01
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biostill
(510), (511) 5 Krople do oczu.
(210)
(731)

545724
(220) 2022 08 01
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Biohial
(510), (511) 5 Krople do oczu.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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545725
(220) 2022 08 01
WIŚNIOWSKI MACIEJ FILIGRANDO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
KUCHNIA PoWolność

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.07, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług restauracyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), Organizowanie
imprez w celach kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Imprezy kulturalne, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Usługi w zakresie
inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, Organizowanie wystaw
do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach rozrywkowych,
Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie
występów muzycznych na żywo, Organizowanie występów
na żywo, Usługi klubowe [rozrywka], Pokazy tańca na żywo,
Pokazy tańca mężczyzn, Organizowanie pokazów tańca,
Prowadzenie festiwali filmowych, Usługi pokazów filmowych, Dyskoteki, Kabarety i dyskoteki, Usługi dekorowania
balonami, Zapewnianie sal balowych, Organizowanie balów,
Organizacja i prowadzenie balów, Pokazy baletowe, Prezentacja dzieł teatralnych, Impresariat teatralny, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi cateringu specjalizującego się
w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi restauracji z daniami ramen, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej
do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie dań kuchni
japońskiej do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Informacja o usługach restauracyjnych, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi barów i restauracji,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Udzielanie
informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii
na temat restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat
restauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach
udon i soba, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi
restauracji japońskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
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restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji chińskich, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi
rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Snack-bary, Udzielanie informacji w zakresie barów,
Usługi barmanów, Usługi barów kawowych, Usługi barów
typu fast-food na wynos, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi
w zakresie barów szybkiej obsługi, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Bary sałatkowe, Bary przekąskowe, Bary, Bary
szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie informacji o usługach barów, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Udostępnianie sal konferencyjnych,
Dekorowanie żywności, Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi osobistych kucharzy, Usługi oceny
jedzenia [dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia],
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi
gastronomiczne.
545726
(220) 2022 08 01
PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ocustill
(510), (511) 5 Krople do oczu.

(210)
(731)

545732
(220) 2022 08 01
FIFNY FYRTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA GORZELNIA BROWAR SZRENIAWA
(210)
(731)

bów piwnych, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Wynajem
budynków przenośnych, Prowadzenie działalności browaru
restauracyjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545737
(220) 2022 08 01
OSYP OKSANA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
NOMI

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie wnętrz
budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie wizualne,
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi architektury wnętrz,
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi
projektowania wnętrz budynków, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi w zakresie architektury
i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania wnętrz
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 03.04.07, 03.04.24, 03.04.26
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Drinki na bazie piwa, Napoje na bazie piwa, Wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa,
35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, w szczególności dotyczące
piwa i wyrobów piwnych, Organizowanie targów piwnych
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
w szczególności w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Reklama, Usługi handlu detalicznego w zakresie piwa i wyrobów
piwnych, Usługi handlu hurtowego w zakresie piwa i wyrobów piwnych, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa
w handlu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, w szczególności w zakresie piwa i wyro-

Nr ZT34/2022

(531)

545739
(220) 2022 08 01
WAŁCERZ MATEUSZ KRAWCY, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BYK

03.04.04, 03.04.13, 03.06.06, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12,
27.01.25
(510), (511) 24 Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Bielizna wzorzysta, 25 Bielizna, Bielizna damska, Bielizna [część
garderoby], Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet,
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista
i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna,
Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna],
Ciążowa bielizna nocna, Ciepła bielizna [z długim rękawem
i długimi nogawkami], Damska bielizna, Długa bielizna, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Halki [bielizna],
Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajsto-
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pami], Męska bielizna jednoczęściowa, Połączenie koszulki
z majtkami [bielizna damska], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież damska.
545740
(220) 2022 08 01
GAJEK KAROL VIAMARCA KANCELARIA
ADWOKACKO-PATENTOWA, Dawidy Bankowe
(540) (znak słowny)
(540) ViaMarca
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, w tym świadczone online, Dostarczanie informacji prawnych, Badania prawne,
Kompilacja informacji prawnych, Mediacja jako usługi prawne, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo
procesowe, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi asystentów prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi prawne pro
bono, Usługi rzeczników patentowych, Monitorowanie znaków towarowych jako usługi prawne, Monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
Doradztwo prawne dotyczące praw własności intelektualnej, w tym świadczone online, Zarządzanie własnością intelektualną, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej.
(210)
(731)

545743
(220) 2022 08 01
DSPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DSPL
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Ubezpieczenia,
Gwarantowanie ubezpieczeń, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Usługi ubezpieczeniowe,
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi depozytów
sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, 37 Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków,
Budowa i konserwacja rurociągów, 39 Transport, Usługi
przewozu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie transportu, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi.
(210)
(731)

545744
(220) 2022 08 01
DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) DoxyConnect
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania
do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą technologii łańcucha bloków („blockchain”),
Oprogramowanie komputerowe do pobrania dla technologii blockchain, 36 Elektroniczny transfer środków wykonywany za pośrednictwem technologii blockchain, 42 Certyfikacja
danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha
blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain.
(210)
(731)
(540)
(540)

545750
(220) 2022 08 01
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pocztex mobile

(531) 27.05.09, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 6 Skrzynki na listy metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 7 Maszyny do sortowania
dla przemysłu, 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Nadajniki [telekomunikacja], Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Urządzenia do kontroli frankowania,
35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Rozpowszechnianie reklam, 36 Usługi bankowości mobilnej, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Bankowość online, Zarządzanie finansami, Usługi ubezpieczeniowe, 39 Dostarczanie paczek,
Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie,
Frankowanie przesyłek pocztowych, Transport, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Logistyka transportu, Lokalizowanie
i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Pakowanie
towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545751
(220) 2022 08 01
ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY, Zakopane
(znak słowno-graficzny)
ZAKOPANE PL

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Działalność obiektów kulturalnych, w tym galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury,
świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych.
(210) 545752
(220) 2022 08 01
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CERT Poczta Polska

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Sprzęt przetwarzający dane i komputery,
16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy
systemów komputerowych, Badania technologiczne, Cyfrowe
analizy kryminalistyczne w dziedzinie przestępstw komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw
w Internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 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, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie
systemów komputerowych, Odblokowywanie telefonów komórkowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników
przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi w zakresie
uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii
blockchain, Wydobywanie kryptowaluty.
(210)
(731)
(540)
(540)
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dajniki [telekomunikacja], Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania, Urządzenia do kontroli frankowania,
35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Rozpowszechnianie reklam, 36 Usługi bankowości mobilnej, Usługi portfela elektronicznego (usługi
w zakresie płatności), Bankowość online, Zarządzanie finansami, Usługi ubezpieczeniowe, 39 Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Frankowanie przesyłek pocztowych, Transport, Usługi transportu
samochodami silnikowymi, Usługi kurierskie [wiadomości
lub towary], Logistyka transportu, Lokalizowanie i śledzenie
osób i towarów do celów transportu, Pakowanie towarów.
545757
(220) 2022 08 01
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vegano

(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

545759
(220) 2022 08 01
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
CERT Poczta Polska

545754
(220) 2022 08 01
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Pocztex mobile

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 skrzynki na listy metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 7 Maszyny do sortowania
dla przemysłu, 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Na-

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Sprzęt przetwarzający dane i komputery,
16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego Analizy systemów komputerowych, Badania technologiczne,
Cyfrowe analizy kryminalistyczne w dziedzinie przestępstw
komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci
telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, Elektroniczne monitorowanie iden-
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tyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, 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,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa
[PaaS], Projektowanie systemów komputerowych, Odblokowywanie telefonów komórkowych, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Usługi doradztwa technologicznego na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi
szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, Wydobywanie kryptowaluty.

i ozdoby choinkowe, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Serpentyny, wstęgi
[akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], Papierowe czapeczki na przyjęcia, Bibeloty (zabawki) na przyjęcia, Strzelające
zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], Maski karnawałowe, Maski kostiumowe, Maski papierowe, Maski zabawkowe, Maski na Halloween, Czapki karnawałowe, Trąbki
imprezowe, Śmieszne gadżety na imprezy, Artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, Podarki dla gości
na przyjęciach w postaci małych zabawek, Czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, Piniaty, Zabawkowe trąbki, Trąbki papierowe, Klaksony [trąbki] do zabawy.

545762
(220) 2022 08 01
GARDEN E-COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reda
(540) (znak słowny)
(540) Vegano
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.

545771
(220) 2022 08 01
DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) (znak słowny)
(540) DESTIGO
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi recepcyjne dla
gości [usługi w zakresie czynności biurowych], 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów,
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Planowanie przyjęć
[rozrywka], Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
Usługi związane z dyskotekami, 43 Biura zakwaterowania,
Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacje miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach,
Usługi barowe, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego
zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem
wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajem sal na zebrania.

(210)
(731)

545764
(220) 2022 08 02
ŁUCZAK MAŁGORZATA, ŁUCZAK KRYSTIAN ENTE
SPÓŁKA CYWILNA, Bielawy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Party Collection
(210)
(731)

(531)

21.01.16, 26.03.04, 26.03.07, 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 16 Papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, Papier na artykuły spożywcze, Figurki z papieru, Podstawki pod szklanki z papieru, Plakietki z tektury, Podkładki
pod szklanki z tektury, Tablice reklamowe z tektury, Kartony
z tektury do pakowania, Drukowane zaproszenia, Materiały
drukowane, Pojemniki papierowe, Materiały przeznaczone dla artystów, Papier i karton, Etykiety z papieru lub kartonu, Pudełka z papieru lub kartonu, Papier celofanowy,
Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Girlandy papierowe, Rozetki papierowe,
Wstążki papierowe, Kokardy papierowe, Papierowe serwetki
koronkowe, Samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany,
Papierowe ozdoby do ciast, Ozdoby papierowe na przyjęcia,
28 Balony na przyjęcia, Konfetti, Gry towarzyskie, Dekoracje

(210) 545769
(220) 2022 08 02
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Hunter
(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)
(731)

(210) 545772
(220) 2022 08 02
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) Rogue
(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) 545773
(220) 2022 08 02
(731) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów
(540) (znak słowny)
(540) King
(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) 545774
(220) 2022 08 01
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Pocztex Mobile
(510), (511) 6 Skrzynki na listy metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], 7 Maszyny do sortowania dla przemysłu, 9 Urządzenia do przetwarzania danych,
Nadajniki [telekomunikacja], Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Urządzenia do kontroli frankowania,
35 Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, Rozpowszechnianie reklam, 36 Usługi bankowości
mobilnej, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie
płatności), Bankowość online, Zarządzanie finansami, Usługi
ubezpieczeniowe, 39 Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Frankowanie przesyłek pocztowych, Transport, Usługi transportu samochodami
silnikowymi, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Logistyka transportu, Lokalizowanie i śledzenie osób i towarów
do celów transportu, Pakowanie towarów.
(210) 545776
(220) 2022 08 01
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CERT Poczta Polska
(510), (511) 9 Sprzęt przetwarzający dane i komputery,
16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Zarządzanie
przedsiębiorstwem, Administrowanie przedsiębiorstwem,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania technologiczne,
Cyfrowe analizy kryminalistyczne w dziedzinie przestępstw
komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci
telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania
oszustw w Internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości
w Internecie, 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, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS],
Projektowanie systemów komputerowych, Odblokowywanie
telefonów komórkowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Usługi doradztwa technologicznego
na potrzeby transformacji cyfrowej, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania
danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów,
Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain, Wydobywanie kryptowaluty.
(210) 545787
(220) 2022 08 02
(731) ZIELEZIŃSKA MICHALINA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) michezje
(510), (511) 16 Kolaże, Obrazy artystyczne, Książki, Rysunki graficzne, Reprodukcje graficzne, Odbitki artystyczne
graficzne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Ryciny

Nr ZT34/2022

[grafika], Akwaforty [grafika], 41 Pisanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], Pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 42 Usługi związane
z projektowaniem graficznym [sztuka], Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Grafika artystyczna, Usługi
artystów grafików.
545799
(220) 2022 08 02
KER3MR GORIACZKO JOPP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nadolice Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KER3MR
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe, Okna
metalowe, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie budowlane.
545800
(220) 2022 08 02
KER3MR GORIACZKO JOPP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nadolice Wielkie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KER3MR
(210)
(731)

(531) 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe,
Okna metalowe, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie
budowlane.
545801
(220) 2022 08 02
KER3MR GORIACZKO JOPP SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nadolice Wielkie
(540) (znak słowny)
(540) KER3MR
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Konstrukcje metalowe,
Okna metalowe, 37 Montaż drzwi i okien, 42 Projektowanie
budowlane.
(210)
(731)

(210) 545803
(220) 2022 08 02
(731) MAGDZIARZ MAGDALENA MAD-DESIGN, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Mad-design
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie wystroju
wnętrz sklepów, Usługi projektowania, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie
[projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie]
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łazienek, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie
[projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie
[projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] klubów,
Planowanie [projektowanie] biur, Profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo
w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie domów, Projektowanie graficzne, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Projektowanie produktów,
Projektowanie produktów konsumenckich, Projektowanie
produktów przemysłowych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie restauracji, Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie sklepów, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie
wyposażenia sklepów, Projektowanie wzorów, Projektowanie zewnętrznej części budynków, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Renderowanie
grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków,
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usługi artystów grafików,
Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie
projektowania wyposażenia sklepów, Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi
konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi planowania
[projektowania] szpitali, Usługi planowania [projektowania]
pubów, Usługi planowania [projektowania] placówek cateringowych, Usługi planowania [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi planowania
[projektowania] biur, Usługi projektów graficznych, Usługi
projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi projektowania
dotyczące wanien, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania przestrzeni
handlu detalicznego, Usługi projektowania technicznego
związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Usługi
projektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania w zakresie restauracji, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi projektowe związane z nieruchomościami,
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, Usługi w zakresie
architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakresie projektowania budynków, Usługi
w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie
projektowania wyposażenia sklepów, Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie
projektowania produktów, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie,
Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi w zakresie
projektowania domów, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla
branży detalicznej, Usługi w zakresie projektowania komer-

63

cyjnego, Usługi w zakresie projektowania szaf wnękowych,
Usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka], Wspomagane komputerowo projektowanie grafiki
wideo, Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

545807
(220) 2022 08 03
SĘDKOWSKI PIOTR, Łódź
(znak słowno-graficzny)
Gustaw

(531) 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 28 Zabawki pluszowe.
545812
(220) 2022 08 02
KAPUSTA KRZYSZTOF BIELIN MUSIC FACTORY,
Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DJ BIELIN

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 16.01.14, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 41 Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia,
Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy],
Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay,
Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
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Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja filmów, innych niż
reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna,
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja
widowisk, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie
miejsc na pokazy, Reżyserowanie przedstawień, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Świadczenie
usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Tworzenie napisów, Tworzenie podcastów, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi artystów estradowych,
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi
klubów nocnych [rozrywka], Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem drona, Usługi obrazowania wideo
za pośrednictwem drona, Usługi orkiestry, Usługi pokazów
filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi rozrywkowe,
Usługi studia nagrań, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez,
Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
Usługi związane z dyskotekami, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wystawianie spektakli
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych.
545813
(220) 2022 08 03
BEREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEREDA

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Remontowanie budynków, Remont nieruchomości, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych.
545816
(220) 2022 08 02
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON care
(210)
(731)

Nr ZT34/2022

(531)

27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
545830
(220) 2022 08 03
FRP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRP Technology
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.11, 26.05.16, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 1 Nienasycone żywice poliestrowe, 7 Maszyny
do produkcji form, Maszyny do produkcji płyt, 40 Budowanie
maszyn na zamówienie.
545848
(220) 2022 08 04
FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Regublo
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne dla
ludzi, Preparaty hormonalne do użytku farmaceutycznego,
Preparaty i substancje farmaceutyczne, Leki stosowane w leczeniu wstrząsu septycznego.
(210)
(731)

545849
(220) 2022 08 04
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Revitaben D3 Mix
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi.

(210)
(731)

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

546011
(220) 2022 08 09
LAURIE INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WOLF

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 1 Preparaty i materiały chemiczne dla filmu,
fotografii i drukowania, 6 Metale w postaci folii lub proszku
do drukarek 3D, Metale w formie sproszkowanej do drukarek 3D, 7 Drukarki 3D, Manipulatory [ramiona] robotyczne
do celów przemysłowych, 9 Przyrządy analityczne do fotogrametrii, 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek
3D, Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, Półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D,
Półprzetworzone włókna ABS do stosowania w druku 3D,
Półprzetworzone włókna PLA do stosowania w druku 3D,
37 Konserwacja i naprawa drukarek 3D, 40 Drukowanie 3D,
Wynajem drukarek 3D, Budowanie maszyn na zamówienie,
42 Dostarczanie plików modelowych do drukowania 3D,
Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Digitalizacja dźwięku
i obrazów, Digitalizacja dokumentów, Skanowanie obrazów
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Usługi
fotogrametrii.
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546016
(220) 2022 08 09
PIERZYNA ŁUKASZ, Mrzeżyno
(znak słowno-graficzny)
SuseuSquad

(531)

21.01.25, 03.01.24, 21.03.21, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.18,
27.05.01, 27.05.02, 26.11.12, 27.05.11, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry zręcznościowe w koszykówkę, 41 Zajęcia
sportowe i rekreacyjne, Obozy koszykarskie.

(210) 546029
(220) 2022 08 10
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Konto z Lwem Eko
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, Finansowe usługi
bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, Usługi
bankowe i finansowe, Bankowe usługi rozliczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe i ubezpieczeniowe, Telefoniczne
usługi bankowe, Usługi bankowe, Usługi bankowe dostępne
za pomocą kart, Usługi bankowe związane z elektronicznym
transferem funduszy, Usługi bankowe związane z transferem funduszy z kont bankowych, Usługi bankowe związane
z wpłatami pieniędzy, Zautomatyzowane usługi bankowe
związane z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych,
Zautomatyzowane usługi bankowe, Zautomatyzowane
usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu kart kredytowych, Usługi finansowe dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, Usługi finansowe świadczone
przy użyciu kart, Usługi finansowe i monetarne, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków
elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych,
Usługi finansowe związane z kartami kredytowymi, Usługi
finansowe związane z podejmowaniem i deponowaniem
gotówki, Usługi finansowe związane z kupnem i handlem towarami, Bankowość internetowa, Elektroniczna bankowość
poprzez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Skomputeryzowane usługi bankowe, Emisja kart kredytowych, Emisja kart kredytowych i debetowych, Obsługa
kart do transakcji płatniczych, Obsługa kart kredytowych,
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Obsługa kart obciążeniowych i kredytowych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, Wydawanie kart kredytowych, Doradztwo
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finansowe, Informacje finansowe, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi doradztwa i udzielania informacji finansowych,
Usługi pośrednictwa finansowego, Transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, Usługi walutowe, Wymiana walutowa,
Skomputeryzowane usługi finansowe, Skomputeryzowane
usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Udostępnianie informacji finansowych online, 42 Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Udostępnianie informacji online
w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Usługi komputerowe do analizy danych, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
546031
(220) 2022 08 10
GIGANT FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mamuna
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Filmy do pobrania,
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Nagrane filmy, Naświetlone taśmy filmowe, Filmy animowane, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy światłoczułe [naświetlone],
Nagrania wideo z filmami, Naświetlone filmy światłoczułe,
Pobieralne gry komputerowe, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach, Gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Nagrane płyty DVD
zawierające gry, 16 Książki, Drukowane książki, czasopisma,
gazety i inne media papierowe, Afisze, plakaty, Komiksy,
Gazety, Torby na zakupy, Torby na prezenty, 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Gry,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry związane z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, Zestawy gier planszowych,
35 Reklama, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Produkowanie
filmów, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów,
Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Prezentacja
filmów, Rozrywka filmowa, Usługi pokazów filmowych, Filmy
kinowe (produkcja -), Produkcja filmów, Realizacja filmów kinematograficznych, Usługi produkcji filmów, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Gry internetowe [nie do pobrania],
Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Gry
oferowane on-line (w sieci informatycznej).
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

543427, 543997, 544514, 544602, 544937, 545432, 545830, 546011

3

543034, 544680, 544951, 545107, 545439, 545440, 545495, 545633, 545679, 545709, 545816

4

545444, 545446

5

542898, 542901, 543165, 543167, 543307, 544514, 544602, 544680, 544937, 544951, 545178, 545439, 545440,
545443, 545450, 545451, 545495, 545633, 545652, 545653, 545654, 545679, 545709, 545723, 545724, 545726,
545848, 545849

6

542714, 544620, 544791, 545750, 545754, 545774, 545799, 545800, 545801, 546011

7

542279, 543427, 545256, 545750, 545754, 545774, 545830, 546011

8

544971

9

540263, 543912, 545438, 545439, 545440, 545462, 545463, 545464, 545465, 545581, 545617, 545618, 545638,
545667, 545668, 545669, 545675, 545676, 545677, 545683, 545708, 545744, 545750, 545752, 545754, 545759,
545774, 545776, 546011, 546031

10

538114, 539551, 544951, 545439, 545440, 545495

11

545056, 545091, 545160

13

543509, 545557

14

545361, 545647

15

545559

16

539487, 540101, 544167, 545091, 545439, 545440, 545617, 545618, 545752, 545759, 545764, 545776, 545787,
546031

17

523538, 543427, 545616, 546011

18

509279, 509282

19

542748, 543281, 543427, 543691, 543692, 544620, 544791, 545016

20

544620, 545258, 545537, 545769, 545772, 545773

21

542609, 545091, 545439, 545440, 545537

24

544013, 544014, 545739

25

509279, 509282, 543767, 543771, 544227, 544389, 544925, 545437, 545438, 545635, 545643, 545718, 545739,
546031

26

545643

27

544013, 544014

28

519340, 538114, 540692, 544013, 544014, 544165, 545559, 545635, 545764, 545807, 546016, 546031

29

530522, 542994, 543124, 544299, 544310, 544311, 544369, 545035, 545299, 545578

30

543307, 544299, 544310, 544311, 544664, 544847, 544848, 544849, 544850, 545035, 545299, 545437, 545578,
545679

31

543307, 545102, 545679

32

542994, 544299, 545075, 545503, 545679, 545707, 545732

33

544829, 544832, 545428

35

509279, 509282, 528148, 537989, 540101, 542538, 542748, 542901, 543427, 543691, 543692, 543912, 544013,
544014, 544046, 544047, 544167, 544174, 544396, 544516, 545063, 545075, 545151, 545159, 545160, 545259,
545427, 545439, 545440, 545444, 545446, 545508, 545556, 545557, 545577, 545582, 545584, 545585, 545616,
545617, 545618, 545657, 545667, 545668, 545669, 545675, 545676, 545677, 545683, 545685, 545688, 545713,
545714, 545732, 545743, 545750, 545752, 545754, 545757, 545759, 545762, 545771, 545774, 545776, 546031
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36

532900, 542748, 543691, 543692, 544881, 545035, 545263, 545508, 545577, 545655, 545667, 545668, 545669,
545675, 545676, 545677, 545683, 545706, 545712, 545743, 545744, 545750, 545754, 545774, 546029

37

538034, 542748, 543281, 543691, 543692, 545508, 545616, 545743, 545799, 545800, 545801, 545813, 546011

38

532900, 537989, 540263, 544516, 545683

39

537989, 540263, 543307, 543653, 545159, 545187, 545263, 545426, 545462, 545463, 545464, 545465, 545508,
545743, 545750, 545754, 545774

40

543281, 543427, 544299, 544655, 545228, 545508, 545550, 545556, 545830, 546011

41

531939, 532900, 538114, 540101, 542538, 542843, 542896, 543509, 543731, 543912, 544013, 544014, 544045,
544167, 544174, 544227, 544516, 544599, 544655, 544925, 544980, 544996, 545035, 545063, 545259, 545263,
545438, 545439, 545440, 545449, 545508, 545577, 545610, 545611, 545612, 545617, 545618, 545635, 545648,
545655, 545657, 545672, 545685, 545713, 545725, 545751, 545771, 545787, 545812, 546016, 546031

42

537989, 538034, 542609, 542714, 543281, 544516, 544655, 545258, 545259, 545424, 545585, 545610, 545616,
545617, 545618, 545631, 545667, 545668, 545669, 545683, 545687, 545688, 545706, 545713, 545737, 545744,
545752, 545759, 545776, 545787, 545799, 545800, 545801, 545803, 546011, 546029

43

528148, 537989, 542538, 542609, 542994, 544875, 544925, 545159, 545263, 545426, 545448, 545508, 545577,
545707, 545725, 545732, 545771

44

540263, 541343, 542736, 542843, 543684, 544925, 544980, 545439, 545440, 545576, 545593, 545624, 545629,
545655, 545657

45

540263, 545740

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

523538
544680
545151
545669
545584
545624
542901
538034
543997
545495
545813
543653
545550
545724
545723
545706
545503
545593
545683
543731
544516
545713
545648
545707
545559
544937
545739
545428
545438
545752
545759
545776
545718
545712
544514
545653
544875
545582
545016
545771
545647
545812
544980
545744

DrewKo
DrzwiNaWymiar.pl
DSPL
Dzieciaki w plecaki
DZIEŃ DOBRY PODATKI
DZIEŃ DOBRY PODATKI
DZIKI TEAM KARPIOWY
ecotec
EQURS
Ethere MADE BY DOMINIKA ANTKOWIAK
etino ENJOY YOUR TIME
etino ENJOY YOUR TIME
EVERTAS
Flaner
FLIPLOCK
FORUM DLA WSI forumdlawsi.pl
From Poland With Dev
FRP Technology
G GRAPHOMANIA
GASTROrent
Gorsky
GRUPA PHH
Gustaw
H
Hiadol
High School Business Challenge
Hunter
IMMUN BOOSTER KIMCHI
INFAKT
INTEGRALE POLSKA
ISKR
JeszczeBliżej
K KANITECH
Karta Życia + Teczka Życia + Opaska Życia +
Przycisk Sieci Życia + Linia Życia +
Radio Życia = Sieć Życia
KER3MR
KER3MR
KER3MR
King
KLINIKA ZDROWIA PELCER
Konto z Lwem Eko
KORPORAT
KRYPTO KURSY
KUCHNIA PoWolność

545056
544791
545743
544396
545617
545618
540692
545616
545610
543034
544310
544311
545178
545643
545361
532900
545631
545830
545259
545426
542609
545508
545807
545679
545633
545449
545769
543124
545667
545424
542279
545685
543427

608
ADRIA SABBIONI
ANIMALIZM
APLIKACJA + KSIĘGOWY2 = INFAKT
ARCHE ProCare
AspiPlaneta
auforia
AZT Architekci
BactiCalc Max
BAKOBIL FORTE
BEREDA
Bimos TRANSPORT www.bimos.pl
Bingoland TŁA FOTOGRAFICZNE
Biohial
Biostill
Bitmona
BLACK KAC SHOT After alcohol
BLACK PEARLS
blik PŁACĘ PÓŹNIEJ
BOWS
BRAND VISION
BTC BIZNES TO CZŁOWIEK
BTR BORN TO RESCUE
BUDAPESZTFOOD WĘGIERSKIE SMAKI
bum bum RURKI
BUZAR
BYK
CARLO ROSSI REFRESH MANGO SUNRISE
CAVADRO
CERT Poczta Polska
CERT Poczta Polska
CERT Poczta Polska
Charyzma
ClickCredit
Cover
Cuprofix Disperss
CZESKI FILM RESTAURACJA & PUB
DARO
DefenDoor PRO
DESTIGO
DIAMONDS FOR YOU
DJ BIELIN
DOTYKAM = WYGRYWAM
DoxyConnect

540263
545799
545800
545801
545773
542736
546029
545437
544045
545725
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1

2

Lecim na Szczecin
LEGRETA
LILLY
Limvena
LIQUIP POLSKA
Little HAVANA
Loftowa
LOFTÓWKA
Luxus Fresh
M Millep@y Mass Payment
M Morozko
Mad-design
MAGICZNA KUCHNIA
MAKAMAKA
Mamuna
Manufaktura Tex
MAX CUDOCELL MAMY PATENT
NA ODPARZENIA
Mazurskie Słoiki
MECHELINKI GRONO ART
Media Camp
Melvit CRISPY odpowiedni dla VEGAN
CRISPBREAD 8 warzyw
Pieczywo chrupkie Żytnie
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE 5 ZBÓŻ
CRISPY żyto, pszenica, orkisz, jęczmień, owies
CRISPBREAD 5 GRAINS WITH RYE, WHEAT,
SPELT, BARLEY, OAT
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE Z KOZIM SEREM
i rozmarynem CRISPBREAD WITH GOAT
CHEESE AND ROSEMARY
Melvit PIECZYWO CHRUPKIE ŻYTNIE CRISPY
z pomidorami i bazylią RYE CRISPBREAD
WITH TOMATO&BASIL
M-F
michezje
MINDSTATE
MitoMiło
MODA VANESSA
MOJA DIAGNOZA
myfoodie
myoffice
Nasze Specjały WIODĄCA MARKA
necesa
NETICTECH GAMES
NOMI
Nowe Pokolenie
NOWODWORSKA 43
NUVERO
Ocustill
ON care
ORIENT PLATE

544996
542898
545107
545709
542714
544925
544829
544832
545102
544881
544165
545803
530522
545537
546031
545556

ORTON FLEX suplement diety
Stawy sprawne na szóstkę
OSG OGÓLNOPOLSKI SZCZYT GOSPODARCZY
OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
OSIEDLE PRZY MALBORSKIEJ
Osiędbanie
PaczkoPunkt InPost
PaczkoPunkt InPost
PaczkoPunkt
PaczkoPunkt
PARAMEDYK
PARAMIG FAST JUNIOR
Party Collection
PERFECTA
Perla Helsa
Perla
PERŁA SUDETÓW
Piano ATELIER
PIEKARNIA CUKIERNIA MAJA
PINACOTECA
Pocztex mobile
Pocztex mobile
Pocztex Mobile
PRESTIGE HOUSE
PROMENS
PRZEKLUDZKI
Przyjaciółka Przyjaciółki
PRZYSTANEK UŚMIECHU
PWX
PWX
PZUW
RANGER
razemkupujemy.pl
RAZOWIEC KURPIOWSKI
Regublo
Revitaben D3 Mix
Rogue
Rybarz
SIEPKA
SIEPOAPP
SIEPPKA
SILESIA KAMILA SKOLIMOWSKA MEMORIAL
SOKOLIKI CUP
solarstop
SOPOT TENIS KLUB 1897
SPINEFITTER
Stacja Artystyczna Rynek
stackmine
STARA GARBARNIA
STARA GORZELNIA BROWAR SZRENIAWA
STATUS

543165
545063
543692
542748
545657
545462
545463
545464
545465
545654
544951
545764
545258
545451
545450
545159
545629
544664
544167
545750
545754
545774
543281
545228
545187
541343
543684
544046
544047
545655
545557
545427
528148
545848
545849
545772
545714
545676
545675
545677
544227
545035
545432
545635
538114
539487
545585
545263
545732
544602

543167
544299
545672
545612

544850

544848

544849

544847
545688
545787
544389
544013
543771
545576
537989
545577
545299
545638
543912
545737
542896
543691
545708
545726
545816
545578
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Strefa Glamour
STRZELNICA WISKI 66
Studnia smaków
SUKRIS
SuseuSquad
szynopol
ŚLĄZERKI
ŚLEDZTWO GRA KARCIANA
Świat Zatyczek Zatyczki dla każdego
Światło to nasza pasja Kinkiecik.pl LIGHTING
Tactical MED
TaHoVi - complex
TOUR DE MOTO
TYRANNICAL JAN SZUMIŃSKI
u aniołów
unipomiar
v vebo

542843
543509
542538
545256
546016
544620
544369
519340
539551
545160
545652
545443
544599
531939
542994
545687
545581

70
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2

VANESSA

543767

Vegano

545757

Vegano

545762

VET RESPONSE VETERINARY DIET

543307

ViaMarca

545740

VOLA art of deco

545091

warming

540101

welmax

544971

WIT Warszawski Instytut Technologiczny

544655

Wolaninka

545444

Wolaninka

545446

WOLF

546011

WYLECZMY LUDZKA STRONA MEDYCYNY

545439

WYPALENIE ZAWODOWE NA CELOWNIKU

544174

ZAKOPANE PL

545751

ZARIN KEBAB

545448

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.
421233
576754
1136653
1444470

1646652

1649828
1657244
1675429
1675430
1675437
1675465
1675498
1675500
1675536
1675577
1675753
1675809

NALADOR (2022 07 18)
5
OMB (2022 07 13)
CFE: 26.04.03, 27.05.22
6
gostol tst (2022 07 12)
CFE: 15.07.01, 29.01.12
6, 7, 35, 37, 40, 42
FOUNDATION MAARIF DE TURQUIE
(2022 05 17)
CFE: 26.13.25, 27.05.01,
16, 38, 41, 43
29.01.12
W STANDARD USA THE WINNING CHOICE
(2022 05 25)
CFE: 26.04.04, 26.05.18,
12
27.05.01
KUNDO (2022 07 15)
7, 9, 14, 35, 37, 42, 45
PECS (2022 07 04)
16, 41
SURXiN (2022 06 24)
CFE: 27.05.01
9
OX I SEPT (2022 06 24)
5
APMC (2022 05 19)
CFE: 27.05.17
35
FACC Factory Automation Control College
(2022 05 27)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
7
Pusher (2022 06 06)
3
PHYTO POWER LIFE IS LONG
(2022 05 06, 2021 11 18)
CFE: 26.01.03, 27.05.10
5, 40, 42
TRACIFY (2022 04 14)
9, 35, 42
HETMAN (2022 04 08)
33
MIKMEL (2022 06 28)
CFE: 02.05.06, 27.05.01, 29.01.15
20, 28
Pro Performance (2022 01 05)
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 29.01.14
31, 35

1675878
1675948
1676059
1676165
1676188
1676207
1676287
1676290
1676307
1676327
1676333
1676399
1676408
1676492
1676493

[ea] emilio adani (2022 01 13)
CFE: 24.17.01, 27.05.01
18, 25, 28
NIZZA (2022 03 29,
9, 35, 36, 38, 42, 45
2021 11 26)
SKL DISPLAY (2022 06 14)
CFE: 26.11.01, 27.05.01
20
CNTA (2022 05 18)
CFE: 26.11.01, 27.05.11
21
BONUS JOKER II (2022 02 14)
CFE: 04.05.05, 27.05.01, 27.07.01,
9, 28, 41
29.01.15
KD (2022 05 18)
CFE: 27.05.01
7, 9
IMPULMAX (2022 06 08)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
17
AMD (2022 06 14)
CFE: 27.05.01
7
(2022 05 24)
CFE: 28.03.00
20
Mountain Land (2022 05 18)
25
Jackery (2022 06 15, 2022 02 17)
7, 11
(2022 05 24)
CFE: 28.03.00
20
StealthShield (2022 06 13, 2022 03 18)
CFE: 27.05.01
10
EURO DREAMS (2022 04 20, 2022 01 31)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 05.05.20,
9, 16, 28, 35,
27.05.08, 29.01.15
38, 41
EURO DREAMS (2022 04 20, 2022 01 31)
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 05.05.20,
9, 16, 28, 35,
27.05.08, 29.01.15
38, 41

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1675498

5

421233,

1675430,

6

576754,

1136653

7

1136653,

1649828,

1675465,

1676207,

1676290,

1676333

9

1649828,
1676493

1675429,

1675536,

1675948,

1676188,

1676207,

1676492,

10

1676408

11

1676333

12

1646652
1657244,

1676492,

1676493

1676059,

1676307,

1676399

1675948,

1676492,

14

1649828

16

1444470,

17

1676287

18

1675878

20

1675753,

21

1676165

1675500

25

1675878,

1676327

28

1675753,

1675878,

1676188,

1676492,

1676493

31

1675809

33

1675577

35

1136653,
1676493

1649828,

1675437,

1675536,

1675809,

36

1675948

37

1136653,

1649828

38

1444470,

1675948,

1676492,

1676493

40

1136653,

1675500

41

1444470,

1657244,

1676188,

1676492,

1676493

42

1136653,

1649828,

1675500,

1675536,

1675948

43

1444470

45

1649828,

1675948

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.
539580
522827

SUMOL + COMPAL Marcas, S.A.
2022 05 30
AVALON NATURAL
PRODUCTS, INC.
2022 06 07

541213
32
541942
3, 35

NOVARTIS AG
2022 08 09
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 08 09

5
9

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.
1657735

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
2022 08 08

7, 12, 35

