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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT36

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.
482275
(220) 2018 02 12
PRZESIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE ELJOT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grójec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gold Snack
(210)
(731)

(531)

03.05.03, 03.05.24, 03.05.28, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 Żywność z owoców, warzyw, konserwowanych, suszonych, gotowanych lub przetworzone, Preparaty z wszystkich w/w produktów, białka roślinnego w tym
z orzechów, płatków zbożowych, olej roślinny, papki owocowe, odżywcze ekstrakty z owoców jagodowych, teksturowane mieszaniny protein z białka roślinnego w tym sojowego
stosowanych u ludzi, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 Prasowane produkty zbożowe do celów spożywczych w formie batonów, koncentraty węglowodanowe
i odżywki węglowodanowe wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Ekstrakty z ziół jako
soki do celów kulinarnych - inne niż do celów leczniczych,
Pieczywo cukiernicze, ciasteczka, batony, wafle, cukierki, keksy, 32 Ekstrakty z ziół takie jak: nalewki bezalkoholowe, intrakty bezalkoholowe inne niż do celów leczniczych, Ekstrakty
z ziół takie jak soki będące napojami - inne niż do celów leczniczych, Ekstrakty z ziół takie jak soki służące do produkcji
napojów - inne niż do celów leczniczych, 33 Ekstrakty z ziół
takie jak: nalewki alkoholowe, intrakty alkoholowe - inne niż
do celów leczniczych.
(210) 483218
(220) 2018 03 07
(731) MALITKA KONRAD, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) VITAMIKRONISED
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane
do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy diety składające się z witamin,
suplementy do celów medycznych, artykuły spożywcze
do celów medycznych, dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych,
mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych,

mikrolementów, leki, produkty farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne i weterynaryjne, suplementy witaminowe,
suplementy mineralne, suplementy witaminowo-mineralne,
żywność związana ze specjalną dietą do celów medycznych,
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, napoje lecznicze,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne
napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi administracyjne, usługi
pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów
olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów
biznesowych, w tym kontakty między osobami fizycznymi,
między firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności
komercyjnej, agencje importowo-eksportowe.
498377
(220) 2019 04 08
RETAILIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RETAILIC INTELLIGENCE
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, 45 usługi
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia.
(210)
(731)

508974
(220) 2020 01 14
NEXT FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PATOINTELIGENCJA
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych,
organizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 usługi
w zakresie rozrywki, wynajem dekoracji, kostiumów i rekwizytów, wynajem: pomieszczeń do celów rozrywkowych, studia nagrań, organizowanie konkursów, imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie
organizowania nauki i szkoleń, usługi klubów towarzyskich
i edukacyjnych, 45 zarządzanie i doradztwo własnością intelektualną oraz prawami autorskimi.
(210)
(731)
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509871
(220) 2020 02 05
TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMAT

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe prefabrykowane elementy budowlane, niemetalowe
elementy budowlane w postaci płyt, nadproża niemetalowe, płyty betonowe, materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, bloczki ogniotrwałe niemetalowe, bloczki
betonowe, belki stropowe niemetalowe, belki betonowe,
niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe,
niemetalowe przewody kominowe do zastosowania w budownictwie, kominy niemetalowe, betonowe rury, płyty
betonowe, betonowe ściany oporowe, betonowe płyty
do nawierzchni drogowych, gotowe betonowe elementy
budowlane, 42 doradztwo budowlane, usługi projektowania
domów i pustaków keramzytobetonowych, usługi projektowania stropów.
(210) 510756
(220) 2020 02 28
(731) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) GREAT FASHION GREAT PRICES
(510), (511) 35 usługi w zakresie: analiz rynkowych, badań
rynku, dekoracji wystaw sklepowych, doradztwa handlowego, reklamy, specjalistycznego doradztwa handlowego.
514576
(220) 2020 06 09
MR HEMPEREK LTD PRIVATE LIMITED BY SHARES
(USE OF SECTION 30 EXEMPTION), Salisbury, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr HEMPEREK
(210)
(731)

transportu wewnątrzzakładowego, zwłaszcza przenośniki,
podwieszone-niosące, podwieszone ciągnące, podłogowe,
płytowe, saniowe, taśmowe, korytowe, wałkowe, kołyskowe, kubełkowe, śrubowe, zabierakowe, przeciągarki, wózki
technologiczne, wózki sterowane indukcyjnie, urządzenia
załadowczo-rozładowcze, zwłaszcza: suwnice specjalne,
manipulatory pneumatyczne, dźwigniki hydrauliczne,
podnośniki nożycowe, urządzenia magazynów wysokiego
składowania, zwłaszcza: układnice kompletacyjne i widłowe, regały, palety, urządzenia badania masy i kształtu jednostki paletowej, oczyszczarki wirnikowe i pneumatyczne,
19 niemetalowe materiały budowlane, wyroby tartaczne,
niemetalowe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, konstrukcje niemetalowe dla budownictwa, deski
budowlane, drewno budowlane, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje szkieletowe, dachy i pokrycia dachowe niemetalowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej metali, rud metali, drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, w tym za pośrednictwem Internetu, marketing,
usługi pośrednictwa w handlu, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, dostarczanie informacji handlowych i biznesowych, prezentowanie towarów
i usług w mediach, promocja sprzedaży, 37 budownictwo
przemysłowe, budowa obiektów użyteczności publicznej,
centrów handlowych, obiektów mieszkalnych, obiektów
wielkopowierzchniowych, usługi budowlane, usługi instalacyjne w tym elektryczne, cieplne, gazowe, wodnokanalizacyjne, klimatyzacyjne, wykonywanie robót budowlanych,
wykonywanie instalacji budowlanych, montaż konstrukcji
stalowych i metalowych dla każdego rodzaju budownictwa, wynajem, dzierżawa, serwis maszyn i urządzeń budowlanych, doradztwo specjalistyczne w budownictwie,
42 usługi w zakresie projektowania, projektowanie konstrukcji stalowych i metalowych, projektowanie w zakresie
budownictwa przemysłowego, projektowanie budynków
użyteczności publicznej, centrów handlowych, obiektów
mieszkalnych, obiektów wielkopowierzchniowych, architektura.
516610
(220) 2020 07 31
LADY BUSINESS CLUB BUSINESS WOMEN
FOUNDATION, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) tell your story
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi
public relations, doradztwo w dziedzinie public relations,
administrowanie programami członkowskimi, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
38 usługi telekomunikacyjne, telekomunikacja, dostarczanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, elektroniczna transmisja wiadomości
i danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, łączność za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej lub Internetu.
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych.
515007
(220) 2020 06 22
TECHMATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowny)
(540) TECHMATRANS
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje stalowe budowlane, metalowe
konstrukcje szkieletowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe opakowania, metalowe
wyroby z drutu, łańcuchów i sprężyn, metalowe i stalowe
elementy budowlane, metalowe materiały zbrojeniowe,
metalowe drzwi, futryny, metalowe okucia budowlane, rusztowania metalowe, szalunki metalowe, materiały
budowlane metalowe, metalowe konstrukcje zadaszeń,
pokrycia dachowe metalowe, metalowe złącza i śruby,
narzędzia metalowe, wyroby metalowe w tym barierki,
konstrukcje schodowe, słupy, maszty, wieże, konstrukcje
metalowe pod reklamy wielkogabarytowe, tablice metalowe, konstrukcje metalowe pod banery, 7 urządzenia
(210)
(731)

7

516912
(220) 2020 08 09
GAWROŃSKI WOJCIECH WOJCIECH GAWROŃSKI KOREPETYCJE W BUDOWNICTWIE, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(210)
(731)
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ści, usługi zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi sporządzania
analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami
w zakresie projektów budowlanych, usługi wyszukiwania
i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem
ich pozyskania dla budownictwa mieszkaniowego.
517515
(220) 2020 09 11
POZNAŃSKIE JADŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pierogi jeżyckie pierogi produkowane ręcznie
z różnymi farszami

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 09.07.25, 26.04.03, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie].
517261
(220) 2020 08 18
SONO RE SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SONO Development
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów
lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania
targów, wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych
w zakresie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tych dziedzinach, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, reklama,
promocja i marketing w zakresie nieruchomości w tym również prowadzone online, 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, usługi w zakresie sprzedaży gruntów, domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych, opracowywanie koncepcji
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym,
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, rachunkowość,
księgowość, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania i zarządzania
nieruchomościami oraz usługi doradztwa w tym zakresie,
usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, usługi
wyceny finansowej nieruchomości, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów budowlanych i inżynierskich,
usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomo-

(531) 08.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 Pierogi produkowane ręcznie z ciasta z mąki
pszennej z farszami: ruskim, z kapustą i grzybami, z farszem
z wędzonego sera, z farszem z sera na słodko, z farszem
ruskim wegańskim, z farszem hallumi, z farszem mięsnym
ze schabu ze śliwką, z farszem z kurczaka wędzonego i soczewicy, z serem tofu i duszonymi warzywami, z farszem
z pieczonej kaczki wraz z jabłkami.
518803
(220) 2020 09 28
MATYJA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE ANMA, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) Water be beauty
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna,
woda gazowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda
źródlana, woda stołowa, woda sodowa, woda z lodowca,
woda wzbogacona odżywczo, wody o smaku owocowym,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, smakowa woda mineralna,
toniki [napoje nielecznicze], bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, napoje aromatyzowane owocami, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje półmrożone, bezalkoholowe napoje słodowe, mrożone
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje zawierające witaminy, niegazowane
(210)
(731)
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napoje bezalkoholowe, sorbety w postaci napojów, napoje
orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
pastylki do napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów,
wyciągi do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe], syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda
gazowana wzbogacona magnezem, woda niegazowana
wzbogacona magnezem, woda gazowana wzbogacona
kolagenem, woda niegazowana wzbogacona kolagenem,
woda gazowana wzbogacona minerałami, woda niegazowana wzbogacona minerałami, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego z wodami i napojami, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wód i napojów, 39 dostawa
butelkowanej wody do domów i biur.
518805
(220) 2020 09 28
MATYJA ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE ANMA, Koziegłowy
(540) (znak słowny)
(540) Water be healthy
(510), (511) 32 wody, woda niegazowana, woda mineralna,
woda gazowana, woda aromatyzowana, woda pitna, woda
źródlana, woda stołowa, woda sodowa, woda z lodowca,
woda wzbogacona odżywczo, wody o smaku owocowym,
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, smakowa woda mineralna,
toniki [napoje nielecznicze], bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, aromatyzowane
napoje gazowane, napoje aromatyzowane owocami, mrożone napoje owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje półmrożone, bezalkoholowe napoje słodowe, mrożone
napoje gazowane, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe
zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje izotoniczne
[nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje wzbogacone substancjami
odżywczymi, napoje zawierające witaminy, niegazowane
napoje bezalkoholowe, sorbety w postaci napojów, napoje
orzeźwiające, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
pastylki do napojów gazowanych, preparaty rozpuszczalne
do sporządzania napojów, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
syropy do napojów, syropy do wyrobu napojów, syropy
i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów,
wyciągi do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje
bezalkoholowe], syropy do sporządzania smakowych wód
mineralnych, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana wzbogacona witaminami, woda
gazowana wzbogacona magnezem, woda niegazowana
wzbogacona magnezem, woda gazowana wzbogacona
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kolagenem, woda niegazowana wzbogacona kolagenem,
woda gazowana wzbogacona minerałami, woda niegazowana wzbogacona minerałami, 35 usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego z wodami i napojami, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie wód i napojów, 39 dostawa
butelkowanej wody do domów i biur.
528007
(220) 2021 04 24
SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG Giu M

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

01.01.01, 01.01.02, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.19,
29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie,
Biżuteria, Zegarki, 16 Papier, Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Almanachy [roczniki], Atlasy, Plany,
Mapy, Broszury, Druki, Emblematy papierowe, Fotografie,
Kalendarze, Karty pocztowe, Karty okolicznościowe, Katalogi, Książki, Materiały piśmienne, Notatniki, Notesy, Obrazy,
Chorągiewki papierowe, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele],
Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Kosmetyczki, Kufry bagażowe, Organizery podróżne przystosowane
do bagażu, Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], Plecaki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na parasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
Pudła skórzane na kapelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne,
Torby, Torebki, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Kosze niemetalowe, Materace, Oprawy do szczotek, Osprzęt niemetalowy
do drzwi, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt niemetalowy do okien, Poduszki,
Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, Rolety wewnętrzne okienne, Stoiska
wystawowe, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki na czasopisma, Tablice do zawieszania kluczy, Tace niemetalowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na torby, niemetalowe,
Wyroby wikliniarskie, Meble, Lustra, Lustra [meble], Ramki
do obrazków i zdjęć, 21 Przybory toaletowe, Wyroby szklane, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Przybory do czyszczenia toalety i łazienki, Przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Wyroby porcelanowe, Wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, 24 Tekstylia, Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa,
Dzianina, Tkaniny, Chorągiewki z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, Flagi z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, Pokrowce i narzuty na meble, Zasłony,
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25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 27 Dywany, chodniki
i maty, Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych,
Tapeta, 28 Artykuły gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy.
531658
(220) 2021 07 18
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KWIAT LNU, Lubawka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDECKI ŚWIAT
(210)
(731)

(531)

01.03.06, 05.05.20, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.03, 29.01.04, 29.01.15, 06.19.11
(510), (511) 35 Edycja tekstów reklamowych, Publikacja
tekstów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Usługi agencji informacji handlowej, Wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Marketing, Usługi reklamy, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów
umożliwiające obejrzenie i dokonanie zakupów w sklepach
detalicznych, hurtowniach i za pomocą środków komunikacji
elektronicznej produktów określonymi jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska, Badanie rynku i opinii publicznej, Promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne,
konsumenckie), Prowadzenie kampanii promocyjnych, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie pamiątek regionalnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych, kulturalnych,
Handlowe porady i informacje udzielane konsumentom,
na oznaczonych stanowiskach, w wyborze towarów i usług,
Usługi sprzedaży towarów certyfikowanych w zakresie produktów określonych jako produkty lokalne, wytworzonych
z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla
środowiska, Handlowe informacje udzielane konsumentom w wyborze usług, Organizowanie imprez handlowych
(jarmarki, kiermasze), 39 Usługi agencji rezerwacji podróży,
Wytyczanie szlaków turystycznych, Informacja turystyczna,
Organizowanie wycieczek i zwiedzania, Rezerwacje podróży, Usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 Organizacja
szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, Publikacja tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne,
Nauczanie, Publikowanie książek, Wykonywanie fotoreportaży, Informacja o rozrywkach i rekreacji, Lekcje muzealne
(ekomuzealne), Zielone szkoły, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących
postawy proekologiczne, Usługi edukacyjne: historyczne,
patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, Organizacja
imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym,
Organizacja widowisk historycznych i patriotycznych, Orga-
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nizowanie konkursów i festiwali, Organizacja i prowadzenie
warsztatów, Informacja o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych,
42 Certyfikowanie jakości produktów i usług, Doradztwo
techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
Badania w zakresie środowiska naturalnego, 45 Usługi w zakresie prawnego administrowania prawami własności intelektualnej, Udzielanie licencji oraz pośrednictwo w obrocie
prawami własności intelektualnej.
531659
(220) 2021 07 18
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KWIAT LNU, Lubawka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDECKI ŚWIAT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 Edycja tekstów reklamowych, Publikacja tekstów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi agencji informacji handlowej, Wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Marketing, Usługi reklamy, Wyselekcjonowanie z myślą
o osobach trzecich różnych towarów umożliwiające obejrzenie
i dokonanie zakupów w sklepach detalicznych, hurtowniach
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej produktów
określonymi jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców
lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska, Badanie rynku i opinii publicznej, Promocja postaw prospołecznych
(kampanie społeczne, konsumenckie), Prowadzenie kampanii promocyjnych, Usługi handlu detalicznego i hurtowego
w zakresie pamiątek regionalnych, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych,
kulturalnych, Handlowe porady i informacje udzielane konsumentom, na oznaczonych stanowiskach, w wyborze towarów
i usług, Usługi sprzedaży towarów certyfikowanych w zakresie
produktów określonych jako produkty lokalne, wytworzonych
z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska, Handlowe informacje udzielane konsumentom w wyborze usług, Organizowanie imprez handlowych (jarmarki,
kiermasze), 39 Usługi agencji rezerwacji podróży, Wytyczanie
szlaków turystycznych, Informacja turystyczna, Organizowanie
wycieczek i zwiedzania, Rezerwacje podróży, Usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 Organizacja szkoleń, sympozjów,
konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych,
kulturalnych i sportowych, Publikacja tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Publikowanie książek,
Wykonywanie fotoreportaży, Informacja o rozrywkach i rekreacji, Lekcje muzealne (ekomuzealne), Zielone szkoły, Usługi
wydawnicze, Publikowanie tekstów i organizowanie widowisk
popularyzujących postawy proekologiczne, Usługi edukacyjne:
historyczne, patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska,
Organizacja imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym, Organizacja widowisk historycznych i patriotycznych,
Organizowanie konkursów i festiwali, Organizacja i prowadzenie warsztatów, Informacja o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych.
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531660
(220) 2021 07 18
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KWIAT LNU, Lubawka
(540) (znak słowny)
(540) SUDECKI ŚWIAT
(510), (511) 35 Edycja tekstów reklamowych, Publikacja
tekstów reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Usługi agencji informacji handlowej, Wykonywanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Marketing, Usługi reklamy, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów
umożliwiające obejrzenie i dokonanie zakupów w sklepach
detalicznych, hurtowniach i za pomocą środków komunikacji
elektronicznej produktów określonymi jako produkty lokalne, wytworzonych z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla środowiska, Badanie rynku i opinii publicznej, Promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne,
konsumenckie), Prowadzenie kampanii promocyjnych, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie pamiątek regionalnych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń turystycznych, sportowych, kulturalnych,
Handlowe porady i informacje udzielane konsumentom,
na oznaczonych stanowiskach, w wyborze towarów i usług,
Usługi sprzedaży towarów certyfikowanych w zakresie produktów określonych jako produkty lokalne, wytworzonych
z surowców lokalnie dostępnych w sposób przyjazny dla
środowiska, Handlowe informacje udzielane konsumentom w wyborze usług, Organizowanie imprez handlowych
(jarmarki, kiermasze), 39 Usługi agencji rezerwacji podróży,
Wytyczanie szlaków turystycznych, Informacja turystyczna,
Organizowanie wycieczek i zwiedzania, Rezerwacje podróży, Usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 Organizacja
szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, Publikacja tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne,
Nauczanie, Publikowanie książek, Wykonywanie fotoreportaży, Informacja o rozrywkach i rekreacji, Lekcje muzealne
(ekomuzealne), Zielone szkoły, Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących
postawy proekologiczne, Usługi edukacyjne: historyczne,
patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, Organizacja
imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym,
Organizacja widowisk historycznych i patriotycznych, Organizowanie konkursów i festiwali, Organizacja i prowadzenie
warsztatów, Informacja o imprezach kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych.
(210)
(731)

531679
(220) 2021 07 16
CAN4MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAN4MED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Konopie indyjskie do celów
medycznych, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
leczniczych, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, Die-
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tetyczna żywność przystosowana do celów leczniczych,
22 Konopie, 34 Zioła do palenia, 35 Reklama i marketing,
Pokazy towarów, Marketing ukierunkowany, Informacje
na temat metod sprzedaży, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Informacje na temat sprzedaży
produktów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur,
próbek zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice kraju jak i w kraju],
38 Przesyłanie wiadomości, 39 Dostawa towarów, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, 42 Badania żywności.
532426
(220) 2021 08 05
M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) CZAS NA POROSŁY
(510), (511) 36 Wynajem lokali mieszkalnych i usługowych,
Wynajem budynków, Wynajem domów, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], Dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, Organizowanie umów dzierżawy, Organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Usługi agencyjne lub pośrednictwo
w zakresie wynajmu budynków, 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie
stawiania budynków, Usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, Usługi rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210)
(731)

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

532599
(220) 2021 08 10
MAZURCZAK ZBIGNIEW SOLLO, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
RF REAL FRESH

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki samochodowe, zestawy
kosmetyków samochodowych, środki zapachowe stosowane w pojazdach samochodowych, preparaty do czyszczenia
powierzchni zewnętrznych pojazdów, szampony do mycia
samochodów, środki da czyszczenia, polerowania i woskowania samochodów, środki do nadawania połysku, środki
do pielęgnacji elementów gumowych, ze skóry sztucznej
i naturalnej oraz z tworzyw sztucznych, płyny do spryskiwaczy szyb, drewno zapachowe, preparaty do czyszczenia
wnętrza pojazdów, urządzenia ze środkiem zapachowym
mocowane w kratkach wylotu powietrza w pojazdach
samochodowych, 5 odświeżacze samochodowe.
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533768
(220) 2021 09 09
BEŁUS KRZYSZTOF PROJEKTY EPOKSYDOWE,
Glewiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPOXY PROJECTS AND MOLDS
(210)
(731)

(531) 19.03.01, 27.05.01
(510), (511) 2 Powłoki z żywic epoksydowych, 20 Formy
z tworzyw sztucznych do produkcji mydła.
(210) 534125
(220) 2021 09 17
(731) DANIELSKI JAROSŁAW, Płock
(540) (znak słowny)
(540) JDP Ogrodzenia
(510), (511) 6 metalowe panele ogrodzeniowe, metalowe
furtki do ogrodzeń, bramy metalowe, słupki ogrodzeniowe metalowe oraz akcesoria (drobne wyroby metalowe),
tj.: obejmy metalowe, daszki z metalu, ceowniki metalowe,
19 podmurówki i łączniki betonowe, 35 Usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni następujących towarów:
panele ogrodzeniowe, furtki do ogrodzeń, bramy, słupki
ogrodzeniowe oraz akcesoria, tj.: obejmy, daszki, ceowniki,
podmurówki i łączniki betonowe.
534134
(220) 2021 09 20
FORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) a gu

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.23, 24.17.01, 24.17.02,
26.13.01
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Akwaforty [grafika],
Bloki [artykuły papiernicze], Bloki do pisania, Broszury, Czasopisma [periodyki], Druki, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane zaproszenia papierowe, Drukowane znaki papierowe, Emblematy
papierowe, Etykiety tekturowe, Fotografie, Gazety, Kalendarze,
Kartki z życzeniami, Kartonowe kontenery do pakowania,
Katalogi, Komiksy, Koperty papierowe do pakowania, Książki, Książki zawierające gry, Materiały do rysowania, Materiały
drukowane, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały
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papierowe rękodzielnicze, Materiały piśmienne, Maty papierowe, Notatniki [notesy], Notesy, Obrazy, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Opakowania kartonowe, Papeterie, Papier,
Papier na publikacje, Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe etykietki identyfikacyjne, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe identyfikatory imienne, Papierowe materiały
biurowe, Papierowe materiały dydaktyczne, Papierowe metki
[zawieszki], Papierowe podstawki, Papierowe pojemniki
do przechowywania, Papierowe rozkładane teczki z przegródkami, Papierowe szablony do wycinanek, Papierowe
torby na prezenty, Papierowe torebki na przyjęcia, Papierowe
wyroby artystyczne, Plakietki papierowe, Podkładki tekturowe
do oprawiania książek, Pojemniki kartonowe, Pojemniki papierowe, Pojemniki papierowe do pakowania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Pudełka tekturowe, Pudła papierowe, Rejestry
do kartotek, Rejestry, księgi główne [książki], Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki papierowe, Ryciny [grafika],
Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Taśmy papierowe, Teczki
na dokumenty, Teczki papierowe, Teczki papierowe [artykuły
papiernicze], Tektura, Torby papierowe, Ulotki, Wydawnictwa
papierowe, Wydruki Giclée, Zakładki do książek, Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zeszyty.
535007
(220) 2021 10 08
DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIERUNEK USTKA
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Wycena nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Agencje nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Usługi kredytowania nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finansowe nieruchomości,
Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Usługi inwestowania
w nieruchomości komercyjne, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 Konserwacja nieruchomości,
Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa
sklepów, 42 Oględziny nieruchomości, Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie techniczne,
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Usługi w zakresie projektowania komercyjnego, Usługi architektoniczne w zakresie
projektowania budynków komercyjnych.
535277
(220) 2021 10 15
LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych i na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie
polegające na nabywaniu nieruchomości, Pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę, Pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod
inwestycje budowlane, Wynajem i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, Wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, Usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, Usługi
w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie i administrowanie budynkami
mieszkalnymi, Zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu lub
dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży
i kupna nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynajmu
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
37 Usługi ogólnobudowlane, Usługi budownictwa, Usługi
związane z budową budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz biurowców, Usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych i biurowców,
Usługi budowlane w zakresie infrastruktury, Usługi remontowe w zakresie budownictwa, Usługi pomocnicze takie jak
nadzór budowlany w budownictwie, Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji,
Wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej,
wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, Wykonywanie
instalacji elektrycznych budynków i budowli, Usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, Usługi
w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany
w ramach usług deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych budynków i obiektów, Usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, Usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków
i budowli, Usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, Usługi modernizacji oraz termomodernizacji budynków, Usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów,
Usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic,
Usługi remontowe balkonów, Usługi remontowe dachów,
Usługi demontażu azbestu, Prace remontowe dotyczące
budynków w zakresie remontu zadaszeń, Usługi remontowe
wymiany obróbek blacharskich, Usługi montażu i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, Usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne
przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi,
Usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, Malowanie klatek schodowych,
Malowanie wnętrz, Malowanie powierzchni budynków, Roboty wyburzeniowe, Roboty budowlane ziemne, Roboty
budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem
asfaltu, Układanie nawierzchni drogowych w tym również
infrastruktury drogowej, Instalowanie, wymiana oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych i towarowych, Instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz
podestów dla osób niepełnosprawnych, Usługi budowy
budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako
podwykonawca, Wynajem rusztowań i dźwigów, Wynajem
sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn do robót drogowych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych,
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Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów
miejskich, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
Sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi deweloperskie:
budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych,
obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedać lub wynajem, Doradztwo budowlane, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie urbanistyczne i technologiczne, Projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, Projektowanie instalacji
budowlanych, Projektowanie infrastruktury, Projektowanie
dróg dojazdowych i placów, Projektowanie ogólnobudowlane, Projektowanie i dekoracja wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy inżynieryjne, Ekspertyzy geologiczne
i urbanistyczne, Projektowanie warunków wstępnych budowli, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, Usługi
w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Usługi aranżacji i dekoracji wnętrz, Miernictwo drogowe, Usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie
ruchu drogowego i transportu, Usługi pomocnicze takie jak
nadzór techniczny w budownictwie.
535279
(220) 2021 10 15
LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL P.R.B.

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji
budowlanych i na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie polegające na nabywaniu nieruchomości, Pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę, Pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, Wynajem i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, Wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej
oraz usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami
biurowymi i handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania
i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej,
Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi,
Zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynajmu
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich,
37 Usługi ogólnobudowlane, Usługi budownictwa, Usługi
związane z budową budynków mieszkalnych, obiektów
użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz
biurowców, Usługi budowlano-remontowe obiektów
użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych
i biurowców, Usługi budowlane w zakresie infrastruktury, Usługi remontowe w zakresie budownictwa, Usługi
pomocnicze takie jak nadzór budowlany w budownictwie, Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
oraz wentylacji i klimatyzacji, Wykonawstwo instalacji
wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji
przeciwpożarowej, Wykonywanie instalacji elektrycznych
budynków i budowli, Usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, Usługi w zakresie nadzoru
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budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług
deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych
budynków i obiektów, Usługi wyposażania pomieszczeń
w instalacje budowlane, Usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków
i budowli, Usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, Usługi
modernizacji oraz termomodernizacji budynków, Usługi
remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów
i stropodachów, Usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, Usługi remontowe balkonów, Usługi
remontowe dachów, Usługi demontażu azbestu, Prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, Usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich,
Usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
Usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym
kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy wnętrz
łącznie z robotami wyburzeniowymi, Usługi budowlano
remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, Malowanie klatek schodowych, Malowanie wnętrz,
Malowanie powierzchni budynków, Roboty wyburzeniowe, Roboty budowlane ziemne, Roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, Układanie nawierzchni drogowych w tym również infrastruktury
drogowej, Instalowanie, wymiana oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych i towarowych, Instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów
dla osób niepełnosprawnych, Usługi budowy budynków
mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, Wynajem rusztowań i dźwigów, Wynajem
sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych,
Wynajem maszyn do robót drogowych, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie
terenów miejskich, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi deweloperskie: budowa nieruchomości, budowa budynków
(mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedać lub wynajem,
Doradztwo budowlane, 42 Projektowanie budowlane,
Projektowanie urbanistyczne i technologiczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, Projektowanie instalacji budowlanych, Projektowanie
infrastruktury, Projektowanie dróg dojazdowych i placów,
Projektowanie ogólnobudowlane, Projektowanie i dekoracja wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy
inżynieryjne, Ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne,
Projektowanie warunków wstępnych budowli, Obsługa
inżynierska kontraktów budowlanych, Usługi w zakresie
doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Usługi
aranżacji i dekoracji wnętrz, Miernictwo drogowe, Usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie ruchu
drogowego i transportu, Usługi pomocnicze takie jak nadzór techniczny w budownictwie.

(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino RODZINA
szampon odświeżający do włosów normalnych
i przetłuszczających się hiperdelikatny normalizuje
wytwarzanie sebum BEZ SILIKONÓW OCHRONA
I PIELĘGNACJA DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY

535646
(220) 2021 10 25
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)

(531)

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.09.15, 05.09.22, 05.03.13, 26.04.04,
26.04.18, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.14, 25.01.15, 19.07.02,
19.07.12, 19.07.25, 02.07.12
(510), (511) 3 Mydła i żele, Szampony, Preparaty do włosów.
535655
(220) 2021 10 25
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino RODZINA
odświeżający żel do higieny intymnej wspiera
mikrobiom okolic intymnych ZAWIERA KWAS
MLEKOWY + ALANTOINA PRZEBADANY
GINEKOLOGICZNIE zapewnia odświeżenie i subtelny
zapach pH neutralne dla miejsc intymnych
łagodność potwierdzona dermatologicznie

(210)
(731)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14,
24.01.03, 01.15.15, 19.07.02, 19.07.12, 19.07.25
(510), (511) 3 Mydła i żele do higieny intymnej.
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535656
(220) 2021 10 25
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino żel do mycia
ciała i włosów 2 w 1 od pierwszego dnia życia
łagodnie pielęgnuje skórę i włosy nie powoduje
łzawienia Mam zaufanie Mam!

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.26,
01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty do włosów dla dzieci i niemowląt, Mydła i żele, Żele do ciała, Kosmetyki w formie żeli, Żele
do kąpieli nie do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

536234
(220) 2021 11 06
JÓŹWIAK JOANNA SZKOLENIA, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
Pheno beauty

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia, Mydła, Mydła
lecznicze, szampony, Żele pod prysznic, Żel oczyszczający,
Mleczko oczyszczające, Peeling do ciała, Olejek do ciała, Olejki do celów Kosmetycznych, preparaty do kąpieli, Sole do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji nóg, preparaty do pielęgnacji paznokci, balsamy do ciała, Balsam do twarzy, Balsam do masażu, Olejki
do masażu, Wosk do masażu, Świece do masażu, Preparaty
do pielęgnacji włosów, odżywka do włosów, Serum, Toniki
kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, ampułki kosmetyczne,
Krem, Kremy kosmetyczne, krem do ciała, krem do twarzy,
Krem do stóp, Krem do rąk, Olejki eteryczne, Aromaty [olejki
aromatyczne], Esencje eteryczne, Kadzidełka, Antyperspiranty, Perfumy, Woda zapachowa, Preparaty kosmetyczne
do opalania, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji,
wosk do depilacji.
536259
(220) 2021 11 09
TAXEO KOMORNICZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) tax.eo Komorniczak & Wspólnicy

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22,
27.05.24, 24.17.01, 24.17.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia
przedsiębiorstw handlowych, 36 Analizy danych finansowych, Analizy finansowe, Analizy finansowo-ekonomiczne,
Analizy w zakresie inwestycji, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe
dotyczące programów akcji pracowniczych, Doradztwo
finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące spadków, Doradztwo finansowe dotyczące testamentów, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w zakresie planów emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe
w zakresie franchisingu, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach papierów
wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
inwestowania funduszy, Doradztwo w zakresie podatków
dochodowych [finansowe], Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych,
Dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy
prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Monitorowanie portfeli finansowych, Porady w zakresie wyceny finansowej, Porównywanie wyników papierów wartościowych,
Porównywanie wyników portfeli papierów wartościowych,
Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Prognozy finansowe, Przeprowadzanie studium wykonalności
finansowej, Przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
papierów wartościowych, Przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków obligacji, Rejestracja papierów wartościowych, Rejestracja udziałów, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami,
Rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, Rejestrowanie transakcji w zakresie udziałów przeprowadzanych między stronami, Rejestrowanie transferu papierów wartościowych, Rejestrowanie
transferu udziałów, Skomputeryzowane analizy finansowe,
Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące akcji, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji,
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z działalnością bankową, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów finansowych, Udzielanie
informacji dotyczących kredytów hipotecznych, Udzielanie
informacji dotyczących rynku akcji, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, Udzielanie informacji finanso-
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wych dotyczących giełdy papierów wartościowych, Udzielanie informacji inwestycyjnych, Udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych,
Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, Usługi
badań dotyczących finansów, Usługi badawcze związane
z bankowością, Usługi doradcze [finansowe] w zakresie badania wypadków, Usługi doradcze [finansowe] świadczone
na rzecz likwidatorów szkód, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji
kapitałowych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi informacyjne dotyczące papierów
wartościowych, Usługi informacyjne związane z automatycznym transferem funduszy, Usługi finansowe dla spółek,
Usługi pośrednictwa w zakresie akcji spółki, Usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, Finansowanie fuzji, Usługi oceny ryzyka inwestycyjnego, Usługi w zakresie doradztwa finansowego świadczone dla kontrolerów, Usługi w zakresie
doradztwa kredytowego, Usługi informacyjne dotyczące
finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Wyceny i analizy finansowe, Usługi w zakresie
papierów wartościowych związane z restrukturyzacją kapitału, 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności
z przepisami, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji
prawnych, Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo z zakresu prawa pracy, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Konsultacje w zakresie zgodności
z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Organizowanie
świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu
umów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych,
Usługi notarialne, Usługi notariuszy, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
Usługi radców prawnych, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w zakresie rejestracji firm,
Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne].
536361
(220) 2021 11 10
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOND HAVANA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Szampony, Wody toaletowe, Wody po goleniu, Wody kolońskie, Perfumy, Wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, Kremy kosmetyczne, Mydła i żele do golenia, Mydła
i żele do mycia ciała, Woski do usuwania owłosienia z twarzy,
Olejki zapachowe, Żele do włosów, Pomady do pielęgnacji
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i modelowania wąsów oraz brody, Odświeżacze oddechu,
Toniki do użytku kosmetycznego, Odżywki do włosów, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów, Dezodoranty osobiste, Antyperspiranty, Dezodoranty perfumowane,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem się stóp, Talk kosmetyczny
do ciała, Preparaty kosmetyczne do higieny intymnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

536601
(220) 2021 11 18
GROUPE CANAL + SA, Issy-Les-Moulineaux, FR
(znak słowno-graficzny)
CANAL + LIVE

(531) 26.04.09, 26.04.22, 24.17.05, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 Dekodery, Urządzenia i przyrządy dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, nadawania, odczytu, dystrybucji, przechowywania, kodowania, dekodowania, przekształcania i przetwarzania dźwięków, obrazów lub danych, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, Urządzenia i przyrządy audiowizualne, telekomunikacyjne do transmisji danych, telewizyjne, Urządzenia
do zdalnego sterowania, Etui na telefony komórkowe, Pamięć zewnętrzna USB, Koncentratory sieciowe (huby), Anteny satelitarne, Kodery, Urządzenia umożliwiające dostęp
i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarzających informacje i dane, Urządzenia uwierzytelniające do użytku w sieciach telekomunikacyjnych, Urządzenia do szyfrowania i deszyfrowania sygnałów i retransmisji, Terminale cyfrowe, Filmy wideo, CD-ROM, płyty do nagrywania, płyty DVD, dyski
audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, Odtwarzacze CD,
odtwarzacze DVD, odtwarzacze dysków cyfrowych, odtwarzacze dysków magnetycznych, odtwarzacze dysków wideo i audio, odtwarzacze dysków do nagrywania, Kartridże
z grami wideo, Oprogramowanie do gier wideo, Magnetyczne nośniki danych, Karty magnetyczne, karty z chipem,
karty z chipem elektronicznym, Czytniki kart, Monitory
do odbioru danych w ogólnoświatowej sieci komputerowej,
Karty inteligentne [karty z mikroprocesorem], Elektroniczny
przewodnik po programach radiowych i telewizyjnych,
Urządzenia i przyrządy do programowania i wyboru programów telewizyjnych, Aparaty i urządzenia do telewizji interaktywnej, Ekrany telewizyjne, Nagrane oprogramowanie
komputerowe, Kable światłowodowe i kable optyczne,
Ogniwa i baterie elektryczne, Interfejsy komputerowe, Aplikacje oprogramowania komputerowego do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z urządzeniami mobilnymi,
Pliki muzyczne i obrazy do pobrania, Programy komputerowe do telewizji interaktywnej, 16 Plakaty, Albumy do wklejania, Almanachy, Naklejki (materiały piśmienne), Litograficzne
dzieła sztuki, Bilety, Szkicowniki, Bloki (artykuły papiernicze),
Uchwyty do przytrzymywania stron w książkach, Pudełka
kartonowe lub papierowe, Kupony drukowane, Artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, Zeszyty do pisania lub rysowania, Kalendarze, Notesy, Kartki pocztowe, Kartki z życzeniami, Katalogi, Foldery na dokumenty z tektury, Segregatory
(artykuły biurowe), Matryce do druku ręcznego, Kasetki
na papeterię (artykuły biurowe), Tacki na dokumenty, Noże
do papieru (artykuły biurowe), Ołówki, Kalkomanie, Pod-
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stawki pod szklanki z kartonu lub papieru, Teczki na dokumenty (artykuły biurowe), Przybory do pisania, Pieczęcie
papierowe, Przyrządy do wycierania tablic do pisania, Taśmy
elastyczne do użytku biurowego, Kałamarze, Koperty (artykuły piśmienne), Materiały do rysowania lub pisania, Przybory szkolne (artykuły piśmienne), Gumki do ścierania, Materiały drukowane, Gazety, Przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, Litografie, Książki,
Broszury, Markery, zakreślacze, Chusteczki papierowe, Papier
do zawijania, Papier do pisania, Perforatory biurowe, Czasopisma, Fotografie [wydrukowane], Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Etui na pióra, Okładki do paszportów,
Teczki na dokumenty (artykuły piśmienne), Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Etui na książeczki czekowe,
Obsadki do piór, Prospekty, Publikacje drukowane, Indeksy,
Magazyny [periodyki], Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Papierowe serwetki lub ręczniki do twarzy, Pióra wieczne/pióra, Ramki
do fotografii, Podstawki na długopisy i ołówki, Temperówki
do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, 35 Reklama,
Wynajem powierzchni reklamowej, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Organizacja działań promocyjnych i reklamowych w celu zdobycia lojalności klientów,
Przygotowanie reklam prasowych, Bezpośrednia reklama
pocztowa, Organizacja subskrypcji abonamentów na programy audiowizualne, na programy audio i radiowe, na gazety, Organizowanie subskrypcji abonamentów na nagrania
wideo, nagrania dźwiękowe, wszelkiego rodzaju media audio i audiowizualne, Organizowanie subskrypcji abonamentów na wszystkie media informacyjne, teksty, dźwięki lub
obrazy, w szczególności w postaci cyfrowych publikacji
elektronicznych lub nieelektronicznych, produktów multimedialnych, Organizowanie subskrypcji abonamentów
na kanał telewizyjny, Organizowanie subskrypcji abonamentów na usługi przesyłania strumieniowego treści audio,
wideo lub multimedialnych, Reklama online w sieci komputerowej, Usługi zarządzania bazami danych, Promocja telewizyjna z ofertami sprzedaży (promocja sprzedaży dla osób
trzecich), Wynajem czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży,
biżuterii, długopisów, artykułów piśmiennych, gier i zabawek, artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej wyrobów skórzanych, takich jak skóry zwierzęce,
kufry, walizeczki, bicze, wyroby rymarskie, torebki, torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby
turystyczne, tornistry szkolne, torby sportowe, plecaki, torby
szkolne [z paskiem na ramię], walizki, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów skórzanych, takich jak portfele,
portmonetki, etui na karty kredytowe [portfele], kosmetyczki bez wyposażenia, obroże dla zwierząt, teczki, aktówki, zestawy podróżne, kosmetyczki na przybory toaletowe, etui
na klucze, etui na klucze w postaci kluczy, Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej towarów audiowizualnych, komputerowych i telekomunikacyjnych, a mianowicie taśm wideo,
telewizorów, magnetowidów, osobistych urządzeń stereofonicznych, magnetofonów, radioodbiorników, sprzętu hi-fi,
dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm
magnetycznych, szaf grających (do komputerów) ), obwodów drukowanych, układów scalonych, klawiatur komputerowych, dysków kompaktowych (audio-wideo), optycznych
dysków kompaktowych, sprzęgaczy (sprzęt do przetwarzania danych), dyskietek, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej magnetycznych nośników danych, ekranów wideo, interfejsów do komputerów, czytników komputerów, oprogramowania komputerowego, nagranego, mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzętu), monitorów (programów komputerowych), komputerów, pamięci komputero-
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wych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, programów
komputerowych, nagranych, jednostek centralnych (procesorów), komputerowych programów operacyjnych, nagranych i chipów (układów scalonych), Usługi przeglądu prasy,
Usługi dla handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji handlowych o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych w celach reklamowych i sprzedażowych, Kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, Kompilacja statystyk, Reklama wysyłkowa za pośrednictwem telekomunikacji, 38 Usługi telekomunikacyjne,
Komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych
lub światłowodów, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja za pośrednictwem radia, telegramowa lub telewizyjna
lub poprzez transmisję zdalną, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie i transmisja programów
radiowych, Nadawanie programów drogą satelitarną, drogą
kablową, poprzez sieć komputerową (w szczególności przez
Internet), poprzez sieć radiową, radiotelefoniczną i poprzez
łącza radiowe, Nadawanie i transmisja programów audio,
audiowizualnych, kinematograficznych lub multimedialnych, tekstu lub nieruchomych lub ruchomych obrazów lub
dźwięku, muzycznych lub innych, dzwonków do celów interaktywnych lub innych, Umożliwianie dostępu do blogów
internetowych, Usługi w zakresie umożliwiania wysyłania
i udostępniania komentarzy pomiędzy użytkownikami, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, Wypożyczanie
aparatury i instrumentów telematycznych, mianowicie aparatury do przesyłania wiadomości, modemów, Wypożyczanie anten i anten satelitarnych, Wypożyczanie urządzeń lub
aparatury umożliwiającej dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, Zapewnianie dostępu do pobierania gier wideo i danych cyfrowych, Komunikacja (transmisja)
w otwartych (Internet) lub zamkniętych (Intranet) globalnych sieciach komputerowych, Pobieranie online filmów
i innych programów audio i audiowizualnych, Transmisja
programów i zapewnianie dostępu do kanałów telewizyjnych, Strumieniowe przesyłanie danych, Transmisja sekwencji wideo na żywo lub na żądanie, Transmisja dźwięku i obrazu przez satelitę lub przez interaktywne sieci multimedialne,
Udostępnianie połączeń do usług telekomunikacyjnych,
usług internetowych i baz danych, Usługi trasowania i łączenia dla telekomunikacji, Usługi łączności telekomunikacyjnej
z siecią komputerową, Usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego, Transmisja publikacji
elektronicznych online, Nadawanie treści audio, wideo
i multimedialnych (strumieniowe lub inne), w szczególności
przez sieci komputerowe, radiowe, telewizyjne, kablowe,
światłowodowe i satelitarne, Udostępnianie forów dyskusyjnych w Internecie lub forów online, Wypożyczanie dekoderów i koderów, Wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 41 Edukacja, Rozrywka, Rozrywka telewizyjna
we wszelkich środkach przekazu, mianowicie za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń stereo, osobistych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych,
Internetu, Usługi rekreacyjne, Usługi w zakresie kultury, Produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów i filmów telewizyjnych, programów telewizyjnych, filmów dokumentalnych, debat, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie nagrań wideo, filmów,
nagrań dźwiękowych, taśm wideo, Udzielanie informacji
i porad dotyczących rozrywki i rekreacji, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie wszelkiego rodzaju urządzeń i instrumentów audiowizualnych, odbiorników telewizyjnych oraz
urządzeń audio i wideo, Produkcja programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, Usługi studiów filmo-
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wych, Organizowanie konkursów, wydarzeń o charakterze
artystyczno-rozrywkowy, loterii i gier związanych z edukacją lub rozrywką, Organizowanie konkursów związanych
z rekreacją, sportem i rozrywką, Produkcja programów, audycji, debat i filmów dokumentalnych, Usługi rezerwacji
miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, Nagrywanie na wideo, Edytowanie i publikacja tekstów (z wyjątkiem tekstów reklamowych), nośników dźwięku i wideo, treści multimedialnych (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci dyskowe), Publikowanie
opracowań, nagrań, wywiadów i ankiet redakcyjnych, Udostępnianie treści audio, wideo i multimedialnych nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych online,
nie do pobrania, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Udzielanie informacji w dziedzinie rozrywki, muzyki, występów na żywo i widowisk rozrywkowych, Udostępnianie informacji, wiadomości, rekomendacji i komentarzy dotyczących rekreacji i rozrywki,
Usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, Profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia (produkcji) programów wideo, 42 Hosting stron internetowych w Internecie, Profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo,
Aktualizacja stron internetowych, Kompilacja stron internetowych do Internetu, Administrowanie prawami użytkownika w sieciach komputerowych, Administracja serwerem,
Kontrola jakości, Projektowanie systemów do szyfrowania
i deszyfrowania oraz kontroli dostępu do programów telewizyjnych lub radiowych, w szczególności systemów nomad i wszelkiego rodzaju systemów transmisji danych, Projektowanie systemów komputerowych, oprogramowania
komputerowego, Projektowanie programów i urządzeń interaktywnych, Doradztwo w zakresie technologii telekomunikacyjnych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Usługi
tworzenia zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
operacyjnego dla celów dostępu do sieci komputerowej
w chmurze i korzystania z niej, Projektowanie i opracowywanie przestrzeni wirtualnych dla celów wymiany danych
online, Usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo
i danych cyfrowych, Udzielanie informacji w zakresie rozwiązań informatycznych stosowanych w telekomunikacji, Usługi w zakresie nadawania informatycznej postaci tekstom
i/lub obrazom, nieruchomym lub animowanym, i/lub dźwiękom (muzycznym lub innym), do użytku interaktywnego
lub innego, Usługi opracowywania obrazów wirtualnych
i interaktywnych, Tworzenie i opracowywanie projektów internetowych w zakresie pomiarów.
536804
(220) 2021 11 23
Q GUARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Guards

(210)
(731)

Nr ZT36/2022

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.05
(510), (511) 9 Detektory zbliżeniowe, Urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia kontrolne, Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania
komputerowego umożliwiające identyfikację pochodzenia
produktu oraz ochronę przed podrabianiem znaków towarowych, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające identyfikację pochodzenia produktu oraz ochronę przed
podrabianiem znaków towarowych, Oprogramowanie,
Oprogramowanie umożliwiające identyfikację pochodzenia produktu oraz ochronę przed podrabianiem znaków
towarowych, 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca
identyfikację pochodzenia produktu oraz ochronę przed
podrabianiem znaków towarowych, Tworzenie platform
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające identyfikację
pochodzenia produktu oraz ochronę przed podrabianiem
znaków towarowych, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, Opracowywanie nowych technologii
dla osób trzecich w dziedzinie chemicznych i graficznych
znaczników identyfikacyjnych, Usługi gromadzenia danych
związanych z zapobieganiem podrabiania produktów, Usługi kontroli jakości do celów certyfikacji związanej z uwierzytelnianiem produktów, Usługi konsultingowe w zakresie
kontroli jakości w zakresie znakowania produktów w celu
ich uwierzytelniania, Udzielanie konsultacji w zakresie opracowywania znaczników identyfikacji chemicznej i graficznej
dotyczących informacji związanych z technologiami fluorescencyjnych markerów i ich zastosowaniami w obszarze
przeciwdziałania podrabianiu produktów i ochronie marek
producentów, Udzielanie konsultacji w zakresie opracowywania znaczników identyfikacji chemicznej i graficznej dotyczących zabezpieczenia określonego rodzaju produktu,
rodzaju znacznika i sposobu jego nanoszenia na określone
podłoże oraz sposobu weryfikacji zabezpieczenia, Opracowanie markerów z nanomateriałów polegające na przygotowaniu tuszu o określonych parametrach oraz sposobu
jego nanoszenia i weryfikacji, Projektowanie programów
komputerowych do uwierzytelniania produktów i kontroli
pochodzenia produktu, 45 znakowanie produktów w celu
ich zabezpieczenia przed kradzieżą polegające na nanoszeniu na produkty i podłoże znacznika pozwalającego zidentyfikować skradziony towar, Znakowanie produktów w celu
ustalania ich oryginalnego pochodzenia poprzez nanoszenie produkty i podłoże znacznika pozwalającego potwierdzić ich autentyczność, Konsultacje w związku z podrabianiem produktów, degradacją marki i roszczeniami z tytułu
odpowiedzialności, Usługi dochodzeniowe dotyczące kontroli pochodzenia produktów do celów działań przeciwko
ich podrabianiu, Usługi doradcze polegające na zaproponowaniu odpowiedniego rozwiązania do zabezpieczania,
śledzenia i uwierzytelniania produktów, Usługi doradcze
w zakresie uwierzytelniania i śledzenia produktów polegające na instruowaniu klientów w zakresie różnych sposobów
umieszczania markerów na produktach i monitorowania
emitowanych przez nie wyników.
(210) 537090
(220) 2021 11 25
(731) KUCZYŃSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT36/2022
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(540) GeoGT PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 27.03.12, 01.05.01
(510), (511) 37 Usługi wiertnicze, Nadzory budowlane,
42 Usługi w zakresie robót geotechnicznych i geologicznych, Opracowywanie projektów i dokumentacji geologicznych, geotechnicznych, Usługi geodezyjne i geologiczne,
Usługi kartograficzne, Opinie i ekspertyzy geotechniczne
i geologiczne, Poszukiwania geologiczne, Pomiary geodezyjne gruntów i obiektów budowlanych, Badania i analizy
chemiczne, Prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące geotechniki, Projektowanie oprogramowania komputerowego
w dziedzinie usług geotechnicznych i geologicznych, Kontrola kosztów budowy.
537258
(220) 2021 12 01
PROJEKT 17 - GRUPA ECHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB B
(210)
(731)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki,
materiały piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25 Ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony,
nakrycia głowy, 35 Reklama, Analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych,
zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Usługi związane
z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych,
garaży, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 Bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.
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(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury,
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz
naczynia do picia, 25 Ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 Reklama, Analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 Publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)
(540)
(540)

537464
(220) 2021 12 08
PACYNA DAWID CONSULTING SERVICES, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
PARK HOTEL RZESZÓW

(531)

537259
(220) 2021 12 01
PROJEKT 17 - GRUPA ECHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB C

(210)
(731)

(531)

29.01.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 41 Usługi związane z obsługą gier, Usługi salonów gier, Imprezy taneczne, Imprezy kulturalne, Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Organizacja przyjęć, Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, Kursy samoświadomości, Kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
osobistego, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja i prowadzenie balów,
Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów
w zakresie samoświadomości, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja
przyjęć, Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie
imprez tanecznych, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie kursów i szkoleń
w zakresie odżywiania, Organizacja imprez rozrywkowych
na żywo, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
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fizycznej [fitness klub], Usługi klubowe [rozrywka], Usługi
planowania przyjęć, Usługi rekreacyjne, 43 Usługi hotelowe,
Hotelowe usługi kateringowe, Hostele i pensjonaty, Usługi
noclegowe, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla instytucji,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, Organizacja przyjęć [zapewnianie
jedzenia i napojów], Organizacja przyjęć weselnych, Organizacja przyjęć weselnych z zakwaterowaniem, Organizowanie i usługi w zakresie bankietów, Tymczasowy wynajem
pokoi, Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi barów, Usługi restauracji
hotelowych, 44 Akupunktura, Aromaterapia, Fizjoterapia,
Fryzjerstwo, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi gabinetów
pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, Usługi manicure, Usługi masażu, Solaria, Salony
piękności, Usługi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi salonów
piękności, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi spa.
538572
(220) 2022 01 11
GM KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIBEER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe o smaku piwa.
(210) 538583
(220) 2022 01 12
(731) BUCHOWSKI MICHAŁ MBM, Świdnica
(540) (znak słowny)
(540) LUCKY DICE
(510), (511) 18 Torby, Plecaki, Saszetki męskie, Saszetki biodrowe, 25 Odzież sportowa, Odzież codzienna, Bluzy, T-shirty,
Szorty, Spodnie, Szaliki, Czapki [nakrycia głowy], Golfy.
538679
(220) 2022 01 13
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) interia TWOJE WSZYSTKO
(210)
(731)

lizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Poczta elektroniczna, Przesyłanie
wiadomości, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi związanie z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie
dostępu do baz danych, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Fotoreportaże, Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Produkcja filmów, innych
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, nie do pobrania, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Wynajmowanie serwerów WWW.
538680
(220) 2022 01 13
GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Interia. Twoje wszystko.
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Gazety,
Czasopisma [periodyki], Kalendarze, Książki, Katalogi, Komiksy,
Fotografie [wydrukowane], Notatniki [notesy], Pióra i długopisy
[artykuły biurowe], Ołówki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały drukowane, Materiały
piśmienne, Papier, Torby papierowe, Karton, 35 Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych i reklamowych,
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 Gazety, Czasopisma [periodyki], Kalendarze, Książki, Katalogi,
Komiksy, Fotografie [wydrukowane], Notatniki [notesy], Pióra
i długopisy [artykuły biurowe], Ołówki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Papier, Torby papierowe, Karton,
35 Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
i reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, Optyma-
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Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Reklama, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Transmisja
wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online,
Usługi związanie z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie dostępu do baz danych,
41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Fotoreportaże, Informacja o edukacji,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania,
Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, 42 Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Wynajmowanie serwerów WWW.
538792
(220) 2022 01 17
WOWBODY INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOW BODY.EU

(210)
(731)

21

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.03.03, 03.09.18, 03.09.24, 02.03.05, 02.03.16,
02.03.22, 02.03.23, 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 10 Urządzenia do krioterapii do użytku medycznego, Urządzenia do analizy składu ciała, Urządzenia
do liposukcji kawitacyjnej, Urządzenia do zabiegów liftingujących skórę, twarz, ciało, Maski LED do celów leczniczych,
Urządzenia IPL będące laserami medycznymi, Kombinezony
do celów medycznych, 41 Usługi w zakresie fitness, w tym
z użyciem bieżni, orbitreków, schodów do ćwiczeń, rowerów
treningowych, bieżni, rollmasażerów, platform wibracyjnych,
urządzeń treningowych z zastosowaniem elektrostymulatorów mięśni, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń
i fitnessu, Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego,
Elektrostymulacja.
538892
(220) 2022 01 21
NTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Załom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nth systemyhigieny.pl
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 02.01.23, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mopami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mopami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z papierem toaletowym w rolkach,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z papierem toaletowym w rolkach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dozownikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dozownikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mydłami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mydłami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do dezynfekcji rąk, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do dezynfekcji rąk, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odświeżaczami powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dozownikami mydła, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dozownikami mydła, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dozownikami papieru toaletowego,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dozownikami papieru toaletowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z elektrycznymi dozownikami odświeżaczy powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektrycznymi dozownikami odświeżaczy powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dozownikami do ręczników papierowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dozownikami do ręczników
papierowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami papierowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznikami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z płynami do mycia naczyń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami do mycia naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z środkami chemicznymi [inne niż
do gospodarstwa domowego] w postaci płynu do użytku
jako odkamieniacze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z środkami chemicznymi [inne niż do gospodarstwa domowego] w postaci płynu do użytku jako odkamieniacze,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z workami na odpady spożywcze z biodegradowalnego tworzywa sztucznego
do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z workami na odpady spożywcze z biodegradowalnego
tworzywa sztucznego do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami myjącymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami myjącymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami myjącymi do pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami myjącymi do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z toaletami wyposażonymi w urządzenia
myjące, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z toaletami
wyposażonymi w urządzenia myjące, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami zamiatającymi, czyszczącymi, myjącymi i piorącymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami zamiatającymi, czyszczącymi,
myjącymi i piorącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sprzętem i artykułami do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sprzętem i artykułami
do sprzątania i czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z płynami do mycia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z płynami do mycia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mieszankami do mycia okien, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mieszankami do mycia okien, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami do mycia
[elektryczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do mycia [elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z środkami do mycia szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z środkami do mycia szkła, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z środkami do mycia rak, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z środkami do mycia rak, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do mycia rak,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do mycia rak, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami do mycia podłóg, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z maszynami do mycia podłóg.
(210) 539019
(220) 2022 01 25
(731) PIEŃKUS-JARZĄBKOWSKA KATARZYNA, Skrzeszew
(540) (znak słowny)
(540) LONG AND LOVELY
(510), (511) 44 Hodowla zwierząt, hodowla psów rasowych,
hodowla jamników.
539025
(220) 2022 01 25
PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przęsocin
(540) (znak słowny)
(540) PROBOT
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Roboty do użytku
przemysłowego, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny i roboty kuchenne elektryczne,
Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Mechanizmy
robotyczne do transportu, Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, Odkurzacze roboty, Roboty do czyszczenia do celów domowych, Roboty do czyszczenia podłóg
[polerowania], Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania],
Roboty do transportu bliskiego i przeładunku materiałów,
Roboty koszące, Roboty pralnicze i czyszczące do gospodarstwa domowego ze sztuczną inteligencją, Roboty sprzątające, Roboty transportowe, Maszyny do robót ziemnych,
Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne
niż do celów medycznych, Roboty sprzątające na potrzeby
gospodarstwa domowego, Odkurzacze komercyjne, Odku-

(210)
(731)
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rzacze do czyszczenia, Elektryczne myjki do okien, Automatyczne odkurzacze do drzwi i okien, Szlifierki, Odkurzacze
parowe, Roboty odkurzające, Roboty czyszczące do użytku
domowego lub komercyjnego, Roboty czyszczące do drzwi
i okien, Zmywarki do podłóg, Zmywarki do podłóg, odkurzacze, Części i akcesoria do odkurzaczy, Dysze do odkurzaczy,
Odkurzacze, Kosiarki do trawy, Roboty do czyszczenia drzwi
i okien, Maszyny do czyszczenia podłóg, Maszyny do komercyjnego czyszczenia podłóg, Kosiarki do trawy (maszyny),
Automatyczne maszyny do mycia okien do użytku konsumenckiego, Kosiarki do trawy i ich części, w tym części
do automatyzacji kosiarek do trawy, Aparatura czyszcząca,
Maszyny czyszczące, Urządzenia do czyszczenia podłóg,
Automatyczne urządzenia czyszczące do czyszczenia mokrych lub wodnych powierzchni, Aparaty do czyszczenia
domowego, Roboty do czyszczenia mokrych lub wodnych
powierzchni, Części zamienne i akcesoria do tych towarów,
Maszyny, a mianowicie zamiatarki, maszyny czyszczące,
myjące i piorące, Roboty (maszyny) oraz elektryczne maszyny i aparaty do czyszczenia, w szczególności elektryczne,
Maszyny i aparaty do czyszczenia, Elektryczne maszyny
i aparaty do szamponowania dywanów, Instalacje do centralnego odkurzania, Urządzenia do czyszczenia parowe, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Zamiatarki drogowe
[samojezdne], Roboty zamiatające podłogi, Roboty czyszczące podłogi, Roboty mopujące do podłóg, Roboty czyszczące, zamiatające i mopujące podłogi, Elektryczne maszyny
i aparaty do sprzątania, w szczególności do zastosowania
w dziedzinie utrzymania wnętrz domów i budynków komercyjnych, Automaty do stosowania w dziedzinie konserwacji
wnętrz gospodarstw domowych i budynków komercyjnych,
a mianowicie odkurzacze, maszyny wykorzystujące wodę
i/lub chemikalia do czyszczenia powierzchni okien, maszyny wykorzystujące chusteczki i podkładki z papieru, tkanin
lub tkanin oraz maszyny do prania, szorowania, polerowania,
mopowania i/lub suszenia powierzchni podłóg, Automatyczne urządzenia do czyszczenia basenów, a mianowicie
roboty do czyszczenia basenów, Roboty do czyszczenia pionowych powierzchni lub ścian, Zrobotyzowane urządzenia
czyszczące, a mianowicie roboty do czyszczenia rynien, Części konstrukcyjne i zamienne oraz armatura do automatycznych maszyn do mycia okien, odkurzaczy i robotów przemysłowych do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz
gospodarstw domowych i budynków komercyjnych, Zdalnie sterowane urządzenia czyszczące, a mianowicie roboty
do czyszczenia rynien.
539074
(220) 2022 01 26
SEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLOCK

(210)
(731)

(531) 14.05.21, 27.05.01
(510), (511) 9 Zamki mechaniczne [elektryczne, metalowe],
Zamki mechaniczne [elektryczne, niemetalowe], Inteligentne zamki do drzwi, Cyfrowe zamki do drzwi, Zespoły zamków bezprzewodowych, Zespoły zamków elektronicznych,
Elektryczne zamki zasuwkowe, Systemy zamknięć elektronicznych, Elektroniczne zamki do drzwi, Elektryczne zamki
do drzwi, Metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], Zamki
elektroniczne obsługiwane kartą, Zamki [elektryczne] z alar-
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mami, Zamki elektromagnetyczne, Zamki bezprzewodowe,
Niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], Zamki z mechanicznym wybieraniem kodu [elektryczne], Zamki do drzwi
na odcisk palca, Zamki sterowane sygnałami o częstotliwościach radiowych, Urządzenia do sterowania zamkami
drzwiowymi drogą radiową, Bezprzewodowe mechanizmy
zamykające, Automatyczne zespoły kontroli dostępu, Elektroniczne karty-klucze, Magnetycznie kodowane karty-klucze, Inteligentne zamki, Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, Elektryczne zespoły kontrolno-sterujące
dostępem, Urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, Elektroniczne mechanizmy
zamykające do sejfów, 35 Rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do towarów takich jak: zamki mechaniczne [elektryczne,
metalowe], zamki mechaniczne [elektryczne, niemetalowe],
inteligentne zamki do drzwi, cyfrowe zamki do drzwi, zespoły zamków bezprzewodowych, zespoły zamków elektronicznych, elektryczne zamki zasuwkowe, systemy zamknięć
elektronicznych, elektroniczne zamki do drzwi, elektryczne
zamki do drzwi, metalowe zamki szyfrowe [elektryczne],
zamki elektroniczne obsługiwane kartą, zamki [elektryczne]
z alarmami, zamki elektromagnetyczne, zamki bezprzewodowe, niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], zamki
z mechanicznym wybieraniem kodu [elektryczne], zamki
do drzwi na odcisk palca, zamki sterowane sygnałami o częstotliwościach radiowych, urządzenia do sterowania zamkami drzwiowymi drogą radiową, bezprzewodowe mechanizmy zamykające, automatyczne zespoły kontroli dostępu,
elektroniczne karty-klucze, magnetycznie kodowane karty-klucze, inteligentne zamki, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące
dostępem, urządzenia do weryfikacji danych na magnetycznie kodowanych kartach, elektroniczne mechanizmy zamykające do sejfów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, 37 Instalacja, wymiana i naprawa zamków, Udzielanie informacji związanych z konserwacją
i naprawą sejfów, Konserwacja lub naprawy sejfów, Instalacja
systemów zabezpieczających, Montaż sejfów, Montaż zamków, Usługi ślusarskie [naprawa], Naprawa zamków, Naprawa
i konserwacja skarbców.
(210) 539693
(220) 2022 02 09
(731) McDonald’s Corporation, Oak Brook, US
(540) (znak słowny)
(540) Śniadaniowe Duety
(510), (511) 29 Żywność przygotowana z mięsa, wieprzowiny, ryb i drobiu, konserwowane i gotowane owoce i warzywa, jajka, ser, mleko, przetwory mleczne, marynaty, desery,
jogurty, napoje na bazie jogurtu, 30 Kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z wieprzowiną, kanapki z rybą, kanapki z kurczakiem, herbatniki, wyroby cukiernicze, ciastka, słodycze,
czekolada, kawa, substytuty kawy, herbata, musztarda, płatki
owsiane, pieczywo, sosy, przyprawy, sosy do sałatek i cukier,
43 Usługi restauracyjne.
539865
(220) 2022 02 14
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 01.17.11, 17.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Reklama, reklama z zastosowaniem Internetu,
prowadzenie interesów osób trzecich, usługi menedżerskie,
usługi w zakresie badania rynku turystycznego, sondaże
opinii publicznej, organizowanie pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych dotyczących turystyki,
rekreacji, edukacji, wypoczynku, zarządzanie targami i wystawami o tematyce turystycznej, edukacyjnej, rekreacyjnej, dotyczącej wypoczynku, pozyskiwanie danych do baz
danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi
danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
dostarczanie informacji marketingowych, usługi w zakresie
marketingu i prezentacji, organizowanie przetargów, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu turystycznego, sprzedaż hurtowa
i detaliczna sprzętu turystycznego za pośrednictwem Internetu, optymalizowanie stron internetowych, poszukiwania
w zakresie patronatu, produkowanie filmów reklamowych
dotyczących turystyki, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowych, usługi marketingowe dotyczące turystyki, usługi public relations, usługi w celu stworzenia
rozpoznawalności marki na rzecz innych, usługi relacji z mediami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, domami turystycznymi, schroniskami turystycznymi, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów z branży turystycznej,
edukacyjnej, szkoleniowej, 38 zapewnianie platform internetowych dla osób zainteresowanych usługami turystycznymi,
39 Prowadzenie biur turystycznych z wyjątkiem rezerwacji
hoteli i pensjonatów, organizowanie podróży, organizowanie
wycieczek, rezerwacja miejsc na podróż, usługi turystyczne
związane ze zwiedzaniem, usługi związane z transportem
pasażerskim, kontrola i administrowanie szlaków turystycznych, organizowanie obozów wypoczynkowych, organizowanie wypoczynku, logistyka transportu turystycznego,
organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikacje on-line, organizowanie dokumentów
na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, rezerwacja
miejsc na podróż, usługi ratownictwa dotyczące turystów,
usługi transportowe na wycieczki ze zwiedzaniem, wynajem
autokarów, wynajem dronów do fotografowania, 41 Usługi
w zakresie wydawnictw, wydawanie gazety internetowej,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie turystyki, rekreacji, organizowania wypoczynku, organizowanie ekspozycji, wystaw, seminariów, konferencji, wykładów, grup dyskusyjnych związanych z tematyką turystyczną i rekreacją,
organizowanie zjazdów, pokazów i prezentacji osiągnięć
naukowo-technicznych, w szczególności w zakresie turystyki, edukacji, rekreacji, organizowanie i prowadzenie imprez
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związanych z wręczaniem nagród za działalność na polu turystyki, rekreacji, publikowanie tekstów innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz
książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych Internetu, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych dostarczanych do odbiorców droga on-line, nauczanie i szkolenia kadr naukowych,
w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji oraz organizacji wypoczynku, organizowanie konkursów edukacyjnych,
dostarczanie informacji, w tym informacji o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym za pomocą stron internetowych,
działających w globalnej sieci komputerowej, wyznaczanie
szlaków turystycznych, usługi wydawnicze, prowadzenie
muzeów, bibliotek, pracowni krajoznawczych, kształcenie
i doskonalenie kadr turystycznych, nadawanie odpowiednich uprawnień w zakresie sportu, rekreacji, turystki, rekreacji, prowadzenie badań i poszukiwań związanych z historią
kraju, dobrami kultury, przyrody, ochrony środowiska naturalnego, usługi związane z edukacją, nauczaniem, z organizowaniem wystaw o charakterze edukacyjnym, obsługa pól
golfowych, obsługa kortów tenisowych, basenów pływackich, obsługa obiektów odnowy biologicznej, fotoreportaże,
organizowanie kursów, organizowanie konferencji, zjazdów,
sympozjów, spotkań towarzyskich i biznesowych, organizowanie imprez plenerowych, obsługa publikacji elektronicznych on-line, organizowanie wystaw i pokazów z dziedziny
turystyki, kultury i edukacji, rezerwacja miejsc na spektakle,
przedstawienia teatralne, filmy, rozrywka, informacja o rozrywce, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, wykonywanie fotografii, organizowanie loterii,
organizowanie balów, przyjęć, organizowanie koncertów,
organizowanie widowisk artystycznych, różnych innych imprez kulturalnych, organizowanie konkursów, teleturniejów,
konkursów piękności, produkowanie programów radiowych
i telewizyjnych, dotyczących turystyki, prowadzenie wycieczek turystycznych z przewodnikiem, udostępnianie obiektów i sprzętu turystycznego, usługi agencji dystrybucji biletów wstępu, usługi bibliotek multimedialnych, usługi edycji
video na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi obrazowania
fotograficznego za pośrednictwem dronów, usługi oceny
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych,
usługi przekwalifikowania zawodowego, organizowanie
obozów wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty, wypożyczanie sprzętu do nurkowania i symulatorów szkoleniowych,
usługi doradztwa i konsultingu dotyczące turystyki, rekreacji,
edukacji i wypoczynku, dostarczanie informacji na stronach
internetowych na temat turystyki, rekreacji, wypoczynku
i edukacji, 42 Projektowanie witryn internetowych, projektowanie i prowadzenie platform informatycznych, prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze
branżowym, w szczególności dotyczących tematyki turystyki, rekreacji, sportu, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, opracowywanie platform komputerowych
dotyczących tematyki turystycznej, projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, udostępnianie map geograficznych on-line nie do pobrania, udostępnianie wyszukiwarek
internetowych, udzielanie informacji dotyczących zagadnień geograficznych, usługi kartograficzne, usługi pomiarów
kartograficznych lub termograficznych przy pomocy drona,
administrowanie stronami komputerowymi (internetowymi),
43 Usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, prowadzenie
schronisk turystycznych, prowadzenie moteli, hoteli, pensjonatów, barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, restauracji,
restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, domów
wczasowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, usługi związane z prowadzeniem
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kempingów, miejsc noclegowych, rezerwacja miejsc w hotelach, pensjonatach, schroniskach turystycznych, wynajmowanie sal na posiedzenia, na spotkania towarzyskie i biznesowe, usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie miejsc
noclegowych na pobyt czasowy, wypożyczanie namiotów.
539872
(220) 2022 02 14
FINPLAST AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FarmStretch
(510), (511) 16 Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia, Folie z pęcherzykami powietrza, Folie z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, Materiały do pakowania z tworzyw sztucznych, 17 Folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Materiały do pakowania z gumy, Samoprzylepne taśmy do pakowania, inne niż artykuły papiernicze
i nie do użytku medycznego lub domowego, Tworzywa
sztuczne półprzetworzone.
(210)
(731)

539886
(220) 2022 02 14
FINPLAST AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FarmStretch Pro
(510), (511) 16 Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia, Folie z pęcherzykami powietrza, Folie z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, Materiały do pakowania z tworzyw sztucznych, 17 Folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Materiały do pakowania z gumy, Samoprzylepne taśmy do pakowania, inne niż artykuły papiernicze
i nie do użytku medycznego lub domowego, Tworzywa
sztuczne półprzetworzone.
(210)
(731)

540336
(220) 2022 02 25
GAMING TECH ESPORTS MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) CD-ACTION
(510), (511) 16 Afisze, Albumy, Artykuły szkolne, Artykuły
biurowe, Atlasy, Bibuły, Blankiety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma komputerowe, Czasopisma branżowe,
Czasopisma fachowe, Czasopisma z plakatami, Czasopisma
o tematyce ogólnej, Fanziny [czasopisma dla fanów], Czcionki drukarskie, Usuwalne znaczki (stemple), Stemple do pieczętowania, Stemple do znakowania, Stemple na atrament,
Urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, Fotografie
reklamowe i artystyczne w postaci obrazów i zdjęć, rysunków, fotografii wydrukowanych, albumów fotograficznych,
odbitek fotograficznych, minialbumów fotograficznych, reprodukcji fotograficznych, fotografii oprawionych i nieoprawionych, reklam drukowanych, ulotek drukowanych, plakatów reklamowych, publikacji reklamowych, reklamowych
szyldów papierowych, drukowanych kartonowych tablic reklamowych, drukowanych papierowych tablic reklamowych,
tablic reklamowych z tektury, tablic reklamowych z kartonu,
szyldów reklamowych z papieru lub kartonu, obrazów artystycznych, odbitek artystycznych graficznych, Tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub papierowe, Chorągiewki
papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety wysyłkowe, Etykiety tekturowe, Etykiety adresowe, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykiety z papieru, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Gazety, Mapy
(210)
(731)
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geograficzne, Ryciny [grafika], Książki z grafiką, Rysunki, Rysunki graficzne, Materiały introligatorskie, Kalendarze, Komiksy, Zawiadomienia, Zawiadomienia [artykuły papiernicze],
Karty, Karty informacyjne, Karty obrazkowe, Karty drukowane, Karty okolicznościowe, Karty wyników, Karty do kolekcjonowania, Drukowane karty informacyjne, Plakaty z kartonu,
Tablice reklamowe z kartonu, Drukowane kartonowe tablice
reklamowe, Banery wystawowe z kartonu, Podstawki pod
szklanki z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Szyldy reklamowe z papieru lub
kartonu, Katalogi, Kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, Książki, Materiały piśmienne, Materiały
przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie, Matryce, Pieczątki do adresów, Etykiety do adresów, Periodyki, Prospekty,
Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Publikacje
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne
drukowane, Publikacje drukowane dotyczące komputerów,
Skorowidze, Papierowe torebki do pakowania, Torby papierowe do pakowania, Torby wyściełane folią bąbelkową
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania,
Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, Skórzane etui na przybory do pisania, Skórzane upominkowe etui na przybory do pisania, Kasetki ze skóry i kasetki z tektury skórzanej w postaci
kasetek na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe],
kasetek na papeterię [artykuły biurowe], kasetek na stemple
[pieczątki], 18 Opaski skórzane, Walizki z skórzane, Portfele
skórzane, Sakiewki skórzane, Etykiety skórzane, Sznurówki
skórzane, Sznurowadła (skórzane), Skórzane torebki, Portmonetki skórzane, Pudelka ze skóry, Teczki ze skóry, Nici ze skóry,
Ćwieki ze skóry, Skórzane nici skręcone, Skórzane walizki podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, Etui z imitacji skóry, Pojemniki ze skóry i skóry wyprawionej, Torby wykonane ze skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Paski z imitacji skóry, Torby z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Portmonetki (wyroby ze skóry), Aktówki [wyroby ze skóry], Wyroby rymarskie ze skóry, Torby i portfele skórzane, Paski skórzane do bagażu, Skórzane aktówki
na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skórzane torby na zakupy, Skórzane pasy na ramię, Zestawy podróżne [wyroby
skórzane], Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Torby wykonane ze skóry, Skórzane portfele na karty kredytowe,
Paski skórzane [inne niż odzież], Etui na karty [wyroby skórzane], Skórzane etui na karty kredytowe, Etui na klucze wykonane ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry,
Etui na klucze z imitacji skóry, Duże torby podróżne
ze sztywnej skóry, Etykiety naszywane ze skóry do ubrań,
Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby
ze skóry], Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui
na karty wykonane z imitacji skóry, Etui na karty kredytowe
wykonane ze skóry, Skórzane smycze, Aktówki, Dyplomatki,
Skórzane etui na klucze, Portfele na karty wizytowe, Klasery
na karty wizytowe, Torby na kółkach, Kufry podróżne, Kufry
bagażowe, Kuferki kosmetyczne, Kufry i walizki, Torby typu
kufry podróżne, Kuferki na kosmetyki (puste), Teczki
na nuty, Parasole, Parasole przeciwsłoneczne, Parasolki, Paski naramienne, Pasy do bagażu, Pasy na ramię, Paski
do portmonetek, Skórzane pasy na ramię, Paski skórzane
do bagażu, Paski do torebek na ramię, Paski skórzane [inne
niż odzież], Plecaki, Torby podróżne, Portfele, Portmonetki
nie z metali szlachetnych, Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry
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lub ze skóry wtórnej, Sakiewki, Sakwy myśliwskie, Teczki
szkolne w postaci teczek, aktówek, składanych teczek, teczek
na dokumenty, teczek ze skóry, teczek na dokumenty [aktówek], plecaków, plecaków uczniowskich, Torby szkolne, Teczki skórzane, Torby alpinistyczne, Torby na narzędzia, puste,
Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia,
sprzedawane bez wyposażenia, Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Torby na ubranie, Torby zakupowe,
Sznurkowe siatki na zakupy, Płócienne torby na zakupy, Tekstylne torby na zakupy, Skórzane torby na zakupy, Torby
ze sznurka na zakupy, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby na zakupy na kółkach, Torby na zakupy z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby
na zakupy na dwóch kółkach, Torby plażowe, Torebki, Torebki damskie, Tornistry szkolne, Walizki, Walizy, Siatki na zakupy, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Badania opinii, Badanie rynku, Dekoracja wystaw sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Edycja tekstów, Fotokopiowanie,
Marketing, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Ogłoszenia prasowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Powielanie dokumentów, Usługi prenumeraty czasopism, Promocja sprzedaży, Prowadzenie agencji reklamowej, Rozpowszechnianie próbek, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Produkcja reklam, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam, Rozpowszechnianie reklam, Reklamy online, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Reklama w czasopismach, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikacja materiałów reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Informacja marketingowa,
Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja handlowa, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa,
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Informacja o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypożyczanie
materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne, Organizowanie targów handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
Wypożyczanie materiałów reklamowych, 40 Drukowanie
tekstów, Wywoływanie filmów, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Informacja o rozrywce, Fotoreportaże, Organizowanie konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie zabaw,
Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem dyskotek, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji.
540338
(220) 2022 02 25
GAMING TECH ESPORTS MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CD-ACTION

(210)
(731)
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29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17,
24.17.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 Afisze, Albumy, Artykuły szkolne, Artykuły
biurowe, Atlasy, Bibuły, Blankiety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma komputerowe, Czasopisma branżowe,
Czasopisma fachowe, Czasopisma z plakatami, Czasopisma
o tematyce ogólnej, Fanziny [czasopisma dla fanów], Czcionki drukarskie, Usuwalne znaczki (stemple), Stemple do pieczętowania, Stemple do znakowania, Stemple na atrament,
Urządzenia pieczętujące do użytku biurowego, Fotografie
reklamowe i artystyczne w postaci obrazów i zdjęć, rysunków, fotografii wydrukowanych, albumów fotograficznych,
odbitek fotograficznych, minialbumów fotograficznych, reprodukcji fotograficznych, fotografii oprawionych i nieoprawionych, reklam drukowanych, ulotek drukowanych, plakatów reklamowych, publikacji reklamowych, reklamowych
szyldów papierowych, drukowanych kartonowych tablic reklamowych, drukowanych papierowych tablic reklamowych,
tablic reklamowych z tektury, tablic reklamowych z kartonu,
szyldów reklamowych z papieru lub kartonu, obrazów artystycznych, odbitek artystycznych graficznych, Tablice ogłoszeniowe na afisze kartonowe lub papierowe, Chorągiewki
papierowe, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety wysyłkowe, Etykiety tekturowe, Etykiety adresowe, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykiety z papieru, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Gazety, Mapy
geograficzne, Ryciny [grafika], Książki z grafiką, Rysunki, Rysunki graficzne, Materiały introligatorskie, Kalendarze, Komiksy, Karty, Karty informacyjne, Karty obrazkowe, Karty drukowane, Karty okolicznościowe, Karty wyników, Karty do kolekcjonowania, Drukowane karty informacyjne, Zawiadomienia,
Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Plakaty z kartonu, Tablice reklamowe z kartonu, Drukowane kartonowe tablice
reklamowe, Banery wystawowe z kartonu, Podstawki pod
szklanki z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Szyldy reklamowe z papieru lub
kartonu, Katalogi, Kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, Książki, Materiały piśmienne, Materiały
przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie, Matryce, Pieczątki do adresów, Etykiety do adresów, Periodyki, Prospekty,
Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Publikacje
promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje periodyczne
drukowane, Publikacje drukowane dotyczące komputerów,
Skorowidze, Torby papierowe do pakowania, Torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Papierowe torebki
do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych, Skórzane etui na przybory do pisania, Skórzane upominkowe etui na przybory do pisania, Kasetki ze skóry i kasetki z tektury skórzanej w postaci
kasetek na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe],
kasetek na papeterię [artykuły biurowe], kasetek na stemple
[pieczątki], 18 Opaski skórzane, Walizki z skórzane, Portfele
skórzane, Sakiewki skórzane, Etykiety skórzane, Sznurówki
skórzane, Sznurowadła (skórzane), Skórzane torebki, Portmonetki skórzane, Pudełka ze skóry, Teczki ze skóry, Nici ze skóry,
Ćwieki ze skóry, Skórzane nici skręcone, Skórzane walizki podróżne, Aktówki [wyroby skórzane], Pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, Etui z imitacji skóry, Pojemniki ze skóry i skóry wyprawionej, Torby wykonane ze skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Paski z imitacji skóry, Torby z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Portmonetki (wyroby ze skóry), Aktówki [wyroby ze skóry], Wyroby rymarskie ze skóry, Torby i portfele skórzane, Paski skórzane do bagażu, Skórzane aktówki
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na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skórzane torby na zakupy, Skórzane pasy na ramię, Zestawy podróżne [wyroby
skórzane], Torby podróżne [wyroby skórzane], Torebki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Torby wykonane ze skóry, Skórzane portfele na karty kredytowe,
Paski skórzane [inne niż odzież], Etui na karty [wyroby skórzane], Skórzane etui na karty kredytowe, Etui na klucze wykonane ze skóry, Torby podróżne wykonane z imitacji skóry, Etui
na klucze z imitacji skóry, Duże torby podróżne ze sztywnej
skóry, Etykiety naszywane ze skóry do ubrań, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry,
Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Etui na karty
kredytowe z imitacji skóry, Etui na karty wykonane z imitacji
skóry, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Skórzane
smycze, Aktówki, Dyplomatki skórzane, Etui na klucze, Portfele na karty wizytowe, Klasery na karty wizytowe, Torby
na kółkach, Kufry podróżne, Kufry bagażowe, Kuferki kosmetyczne, Kufry i walizki, Torby typu kufry podróżne, Kuferki
na kosmetyki (puste), Teczki na nuty, Parasole, Parasole przeciwsłoneczne, Parasolki, Paski naramienne, Pasy do bagażu,
Pasy na ramię, Paski do portmonetek, Skórzane pasy na ramię, Paski skórzane do bagażu, Paski do torebek na ramię,
Paski skórzane [inne niż odzież], Skórzane plecaki, Torby podróżne, Portfele, Portmonetki nie z metali szlachetnych, Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Sakiewki, Sakwy myśliwskie, Teczki szkolne w postaci teczek, aktówek, składanych teczek, teczek na dokumenty, teczek ze skóry, teczek na dokumenty [aktówek], plecaków, plecaków
uczniowskich, Torby szkolne, Teczki skórzane, Torby alpinistyczne, Torby na narzędzia, puste, Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Torby na ubranie, Torby zakupowe, Sznurkowe siatki na zakupy,
Płócienne torby na zakupy, Tekstylne torby na zakupy, Skórzane torby na zakupy, Torby ze sznurka na zakupy, Torby
na zakupy wielokrotnego użytku, Torby na zakupy na kółkach, Torby na zakupy z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby na zakupy na dwóch kółkach,
Torby plażowe, Torebki, Torebki damskie, Tornistry szkolne,
Walizki, Walizy, Siatki na zakupy, 25 Odzież, Nakrycia głowy,
35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna,
Badania opinii, Badanie rynku, Dekoracja wystaw sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Edycja tekstów,
Fotokopiowanie, Marketing, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Ogłoszenia prasowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Organizowanie wystaw handlowych lub reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pokazy towarów, Powielanie dokumentów, Usługi prenumeraty czasopism, Promocja sprzedaży, Prowadzenie agencji reklamowej,
Rozpowszechnianie próbek, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Produkcja reklam, Przygotowywanie reklam, Publikacja reklam,
Rozpowszechnianie reklam, Reklamy online, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Reklama w czasopismach, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Publikacja materiałów reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Usługi reklamowe dotyczące
gazet, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Dystrybucja drukowanych
materiałów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Informacja marketingowa, Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja handlowa, Rozpowszechnianie informacji
handlowych, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Informacja o działalności gospodarczej, Udo-
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stępnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypożyczanie materiału reklamowego, Reklamy korespondencyjne,
Organizowanie targów handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 40 Drukowanie tekstów, Wywoływanie filmów, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Informacja
o rozrywce, Fotoreportaże, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie zabaw, Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
dyskotek, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja
o rekreacji.
(210) 540378
(220) 2022 02 25
(731) DZIAŁYŃSKA MARTA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WHIELKI KRASNAL
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Akwarele, Ryty
artystyczne, Rysunki, Rysunki artystyczne, Szkice, Gazety,
Periodyki, Periodyki drukowane, Karton, Ulotki, Kalendarze,
Foldery, Foldery drukowane, Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, Instalacje
artystyczne z papieru i kartonu.
540596
(220) 2022 03 03
TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) VENOTICA DUO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi,
Leki do użytku medycznego, Odżywcze suplementy diety,
Płyny farmaceutyczne, Syropy do użytku farmaceutycznego,
Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki odkażające, Preparaty farmaceutyczne, Leki do celów stomatologicznych,
Antyseptyki, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, Suplementy diety, Kosmetyki lecznicze.
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) restauracja DOTYCHCZAS

(531) 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracja.
541176
(220) 2022 03 21
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGA!
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace
biurowe.
541194
(220) 2022 03 25
KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vital Power SUPLEMENT DIETY

(210)
(731)

541009
(220) 2022 03 16
GC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GCE GCENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Instalacje elektryczne, w tym instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej, 37 Montaż, serwis, testy i uruchomienia instalacji elektrycznych, w tym instalacji aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki, serwis zaworów bezpieczeństwa, zaworów regulacyjnych i zaworów odcinających.

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 Witaminy, minerały, mineralne dodatki
do żywności dla celów medycznych, parafarmaceutyki dla
celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla
ludzi, mineralne suplementy diety, suplementy diety, 32 Napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządzania napojów,
niemedyczne esencje do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, koncentraty napojów.

(210)
(731)

541141
(220) 2022 03 18
NEO MMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tychy
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541294
(220) 2022 03 22
FERGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emio

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.02.07
(510), (511) 12 Pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, Pojazdy dwukołowe, Motorowery, Motocykle,
Motocykle elektryczne, motocykle hybrydowe, Przyczepy
motocyklowe boczne, Quady, Rowery, Rowery elektryczne,
Przyczepki rowerowe, Rowery trójkołowe dostawcze, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Siodełka rowerowe,
Samobalansujące skutery elektryczne, Skutery do transportu, Silniki do motocykli, Silniki do rowerów, Hulajnogi
(pojazdy), hulajnogi elektryczne (pojazdy), deskorolki elektryczne, Elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, Zestawy hamulcowe do pojazdów,
Bagażniki dla motocykli, Bagażniki do rowerów, Bagażniki
do pojazdów, Bagażniki rowerowe, Bloki pędne do pojazdów lądowych, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych,
Błotniki, Błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych
lub rowerów, Błotniki do motocykli, Błotniki do rowerów,
Części konstrukcyjne do motocyklów, Części konstrukcyjne
rowerów, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dzwonki
do rowerów, Dźwignie hamulcowe do pojazdów, Dźwignie
zmiany biegów [części do motocykli], Dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, Elektryczne urządzenia zmiany
biegów do silników pojazdów lądowych, Hamulce do pojazdów lądowych, Kierownice [części do pojazdów], Kierownice
[rowerowa, motocyklowa], Kierownice do rowerów, Kierownice do motocykli, Kierunkowskazy do rowerów, Klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, Koła [części do pojazdów
lądowych], Koła zębate do pojazdów lądowych, Koła zębate
do rowerów, Koła zębate do silników pojazdów lądowych,
Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy [części rowerów], Łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Lusterka do pojazdów, Mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne],
Mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych,
Mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, Okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych, Osłonki
łańcuchów do pojazdów, Osłony do silników pojazdów lądowych, Osłony na światła przednie, Osłony łańcucha do pojazdów, Pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych,
Pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, Piasty do rowerów, Podpórki do pojazdów jednośladowych, Przekładnie
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów,
Przekładnie zębate do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, Przekładnie zmiany biegów, Przeniesienie napędu
do pojazdów lądowych, Przewody sprzęgła [części motocykli], Ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych, Ramy
pojazdów lądowych, Silniki przekładniowe do pojazdów lądowych, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Skrzynki biegów, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Szprychy do dwukołowych pojazdów mechanicznych, Wały napędowe do pojazdów lądowych, 35 Sprzedaż detaliczna/hurtowa, w tym
w ramach sklepu internetowego i sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: pojazdy, pojazdy elektryczne, pojazdy
hybrydowe, pojazdy dwukołowe, motorowery, motocykle,
motocykle elektryczne, motocykle hybrydowe, przyczepy
motocyklowe boczne, quady, rowery, rowery elektryczne,
przyczepki rowerowe, rowery trójkołowe dostawcze, przy-
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czepy motocyklowe boczne, samobalansujące się rowery
jednokołowe, siodełka rowerowe, skutery, samobalansujące
skutery elektryczne, skutery do transportu, hulajnogi, hulajnogi elektryczne, deskorolki, silniki do motocykli, silniki do rowerów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed
kradzieżą do pojazdów, zestawy hamulcowe do pojazdów,
bagażniki dla motocykli, bagażniki do rowerów, bagażniki
do pojazdów, bagażniki rowerowe, bloki pędne do pojazdów lądowych, bębny hamulcowe do pojazdów lądowych,
błotniki, błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych
lub rowerów, błotniki do motocykli, błotniki do rowerów,
części konstrukcyjne do motocyklów, części konstrukcyjne
rowerów, dopasowane pokrowce na motocykle, dzwonki
do rowerów, dźwignie hamulcowe do pojazdów, dźwignie
zmiany biegów [części do motocykli], dźwignie zmiany biegów do pojazdów lądowych, elektryczne urządzenia zmiany
biegów do silników pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów lądowych, kierownice [części do pojazdów], kierownice
[rowerowa, motocyklowa], kierownice do rowerów, kierownice do motocykli, kierunkowskazy do rowerów, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, koła [części do pojazdów
lądowych], koła zębate do pojazdów lądowych, koła zębate
do rowerów, koła zębate do silników pojazdów lądowych,
łańcuchy do motocykli, łańcuchy [części rowerów], łańcuchy
do napędzania do pojazdów drogowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, lusterka do pojazdów, mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne],
mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych,
mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych, osłonki
łańcuchów do pojazdów, osłony do silników pojazdów lądowych, osłony na światła przednie, osłony łańcucha do pojazdów, pasy napędowe do napędzania pojazdów lądowych,
pedały hamulcowe do pojazdów lądowych, piasty do rowerów, podpórki do pojazdów jednośladowych, przekładnie
do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów,
przekładnie zębate do przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, przekładnie zmiany biegów, przeniesienie napędu
do pojazdów lądowych, przewody sprzęgła [części motocykli], ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych, ramy
pojazdów lądowych, silniki przekładniowe do pojazdów lądowych, siodełka rowerowe lub motocyklowe, skrzynki biegów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szprychy do dwukołowych pojazdów mechanicznych, wały napędowe do pojazdów lądowych, Pośrednictwo handlowe, Usługi sprzedaży
samochodów w salonach samochodowych, Usługi sprzedaży samochodów w komisach samochodowych.
(210) 541704
(220) 2022 04 06
(731) WRÓBEL BARBARA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ALNAG
(510), (511) 19 Balustrady, Boazerie, Budowlane drewno, Budowlane konstrukcje niemetalowe, Budowlane płyty niemetalowe, Budowlane szkło, Budowlane materiały niemetalowe,
Budowlany kamień, Deski, Drewno budowlane, Drewniane
półfabrykaty, Drewno do wytwarzania przedmiotu użytku
domowego, Drewno na profile, Drewno obrobione, Drzwi
niemetalowe, Drzwiowe futryny niemetalowe, Drzwiowe
ościeżnice niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Figurki
z betonu i marmuru, Konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, Marmur, Odlewane formy niemetalowe,
Okładziny drewniane, Pamiątkowe tablice niemetalowe,
Płytki niemetalowe dla budownictwa, Powłoki jako materia-
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ły budowlane, Słupy niemetalowe, Słupy ogłoszeniowe niemetalowe, Ścienne płytki niemetalowe dla budownictwa,
20 Meble biurowe, Niemetalowe drzwi do biurka, Krzesła,
Kredensy, Kredensy kuchenne, Kształtki na ramy obrazowe,
Kwietniki jako meble, Postumenty pod doniczki, Ławy jako
meble, Wykończeniowe elementy plastikowe do mebli,
Meble niemetalowe, Meblowe półki, Osprzęt niemetalowy
do mebli, Podnóżki taborety, Meble pogrzebowe, Regały, Meble do siedzenia, Skrzynie niemetalowe, Stoły, Szafki na ręczniki, Meble szklane, Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
Urny pogrzebowe, Wieszaki na ubrania, Wywieszki jako tablice
ogłoszeniowe z drewna lub tworzyw sztucznych, Zbiorniki
niemetalowe i niemurowane, 42 Architektura, Usługi artystów - grafików, Projektowanie budynków, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Projektowanie opakowań, Usługi związane
z projektowaniem graficznym, Wzornictwo przemysłowe,
Sztuka jako projektowanie wyrobów z drewna i akrylu.
541947
(220) 2022 04 12
DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bałtów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB BROWAR BAŁTÓW TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA
(210)
(731)

(531) 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 21 Butelki, Karafki, Kubki, Kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, Kufle, Kufle na piwo, Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Podkładki pod piwo
nie z papieru i nie z tkanin, Słomki do picia, Szklane naczynia do picia, Talerze, Wyroby szklane malowane, 25 Odzież,
w tym, t-shirty, nakrycia głowy, w tym, czapki i daszki przeciwsłoneczne, 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
piw, 39 Usługi w zakresie leżakowania, przechowywania
i konfekcjonowania piwa, usługi w zakresie napełniania i pakowania piwa, 40 Usługi w zakresie wykonywania napisów
i wzorów bezpośrednio na upominkach i/lub opakowaniach,
według indywidualnego zamówienia klienta nadające upominkom personalizację, 42 Usługi projektowania form wzornictwa przemysłowego w zakresie: upominków, form małej
architektury, opakowań oraz odzieży, 43 Usługi w zakresie
prowadzenia piwiarni i mini browarów, 45 Usługi w zakresie
wydawania umów franchisingu i umów licencyjnych dotyczących prowadzenia piwiarni i mini browarów.
(210) 542010
(220) 2022 04 13
(731) PILCH ZBIGNIEW, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) The Violin Consort
(510), (511) 9 Nagrane na nośnikach elektronicznych pliki
muzyczne audio i audio-video, Nagrane płyty CD, DVD, płyty
winylowe, pliki muzyczne, 35 Promowanie koncertów mu-
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zycznych, 41 Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie
koncertów, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, TV,
pozostałych mediów, Usługi w zakresie nagrań muzycznych
audio i audio-wideo.
542337
(220) 2022 04 22
TRYBECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERBOX by TRYBECO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
12 Skutery, rowery i pojazdy elektryczne, 37 Usługi serwisowe skuterów, rowerów, pojazdów elektrycznych.
542375
(220) 2022 04 25
TRYBECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOLT by TRYBECO

(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
12 Skutery, rowery, i inne pojazdy elektryczne, 37 Usługi serwisowe skuterów, rowerów, pojazdów elektrycznych.
542466
(220) 2022 04 26
MATECKI PIOTR, MATECKA EWELINA MOTOMANIAK
SPÓŁKA CYWILNA, Konikowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-ATV

(210)
(731)

(531) 18.01.07, 27.05.01, 02.01.16
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Części zamienne i akcesoria do quadów.
542494
(220) 2022 04 27
TECHNIART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Bukówka
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) TECHNIArt POLYMER PLASTIC & QUARTZ
(510), (511) 1 Żywice epoksydowe, Żywica poliuretanowa, Preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczalniki,
Chemiczne dodatki stosowane do wylewania posadzek,
19 Niemetalowe materiały budowlane używane do wylewania posadzek: terakotowych, gresowych, kamiennych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych,
Kwarc, Kamienie, Piasek, Kruszywa, 37 Usługi w zakresie wykonywania posadzek terakotowych, gresowych, kamiennych,
drewnianych, z tworzyw sztucznych, betonowych, żywicznych.
542624
(220) 2022 04 29
MEDSEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDAIR by med7even

Nr ZT36/2022

542803
(220) 2022 05 08
YOGATTRACTIVE. OLGA SZEMLEY-GOUDINEAU
OLIVIER GOUDINEAU SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Płynna Uroda

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 02.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Urządzenia do wentylacji pacjentów, Urządzenia wentylacyjne do sztucznego oddychania, Moduły
kompresorów będące częściami wentylatorów [medyczne],
Wentylacyjne zastawki wydechowe do sztucznego oddychania, Reduktory dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące częściami wentylatorów medycznych
do utrzymywania ciśnienia, Aktywatory wewnętrznego dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) będące
elementami wentylatorów medycznych do utrzymywania
ciśnienia, Wentylatory medyczne, Urządzenia odsysające
do użytku medycznego, Rury i rurki do celów medycznych,
Instrumenty medyczne do tracheostomii przezskórnej, Maski i sprzęt do sztucznego oddychania, Pulsometry, Elektroniczne pulsometry [do użytku medycznego], Pulsoksymetry,
Generatory pulsu, Liczniki pulsu [aparatura medyczna], Urządzenia pulsacyjne do biorezonansu, Pulsomierze do celów
medycznych, Pompy infuzyjne, Pompy infuzyjne do podawania lekarstw, Medyczne pompy infuzyjne, Kolumny infuzyjne, Igły podskórne do użytku w terapii infuzyjnej, Dożylne
pompki infuzyjne do celów medycznych, Zawory do użytku w medycznych przyrządach infuzyjnych, Czujniki tlenu
do użytku medycznego, Generatory tlenu do celów medycznych, Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych,
Analizatory stężenia tlenu do użytku medycznego, Medyczne urządzenia do czerpania tlenu z atmosfery, Urządzenia
do monitorowania tlenu do użytku medycznego, Urządzenia
do produkcji tlenu do celów medycznych, Urządzenia do monitorowania stężenia tlenu do użytku medycznego, Urządzenia
medyczne do pomiaru zawartości tlenu we krwi, Przenośne
przyrządy do użytku medycznego przy monitorowaniu poziomu tlenu w mieszaninach gazowych, Inhalatory tlenowe
do celów medycznych, Inhalatory tlenowe do celów terapeutycznych, Inhalatory tlenowe montowane na ścianie, Elektrody
tlenowe do użytku medycznego, Maski z tlenem do użytku
medycznego, Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, Inhalatory tlenowe do celów medycznych, sprzedawane puste, Elektroniczne rejestratory nasycenia krwi tlenem
[do użytku medycznego], Elektroniczne przyrządy do pomiaru
nasycenia krwi tlenem [do użytku medycznego], Urządzenia
dentystyczne do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplement kolagenowy - nutrikosmetyk.
(210) 542810
(220) 2022 05 06
(731) PIÓRKOWSKA DANUTA DANCART, Kosakowo
(540) (znak słowny)
(540) Akademia Driftingu Crazy Cart
(510), (511) 41 Organizowanie rajdów motocyklowych,
Organizacja rajdów samochodowych, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie zawodów
wyścigowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych,
Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Obsługa obiektów sportowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
rozrywkowego, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Działalność
edukacyjna w zakresie nauczania jazdy na gokartach, instruktaż i kształcenie praktyczne w zakresie jazdy na gokartach, organizowanie zawodów sportowych w zakresie turniejów i wyścigów gokartów, usługi jazdy na gokartach, usługi sportowe
w zakresie: toru gokartowego, organizowanie zawodów sportowych, usługi w zakresie nauki jazdy gokartami, użytkowanie
i wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem i dzierżawa
sprzętu sportowego i rekreacyjnego, działalność sportowa,
kultura fizyczna, nauka gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
542941
(220) 2022 05 12
LA MANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

Nr ZT36/2022
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(531) 02.01.04, 02.01.23, 02.01.30, 29.01.13
(510), (511) 35 Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie
działalnością handlową, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Konsultacja handlowa, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama,
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, Wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 Usługi
kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi restauracji
sprzedających dania kuchni orientalnej, Bary, Bary sałatkowe,
Usługi kateringowe, Doradztwo kulinarne, Herbaciarnie, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie
posiłków w hotelach, Restauracje, Pizzerie, Puby, Snack-bary,
Stołówki, Usługi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary
z kanapkami, Usługi restauracyjne, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], Dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
542943
(220) 2022 05 12
LA MANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOZACZOK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie
działalnością handlową, Administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów
promocyjnych, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Kon-

31

sultacja handlowa, Organizowanie imprez, wystaw, targów
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama,
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących
żywności lub napojów, Wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 Usługi
kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi restauracji
sprzedających dania kuchni orientalnej, Bary, Bary sałatkowe,
Usługi kateringowe, Doradztwo kulinarne, Herbaciarnie, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie
posiłków w hotelach, Restauracje, Pizzerie, Puby, Snack-bary,
Stołówki, Usługi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary
z kanapkami, Usługi restauracyjne, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi obiektów gościnnych
[posiłki i napoje], Dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

543166
(220) 2022 05 18
MATIIEVSKA KRISTINA, Konstancin-Jeziorna
(znak słowno-graficzny)
ONE&ONLY NAILS AND BEAUTY

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 Usługi manicure, Pedicure, Usługi kosmetyczne, Medycyna estetyczna, Zabiegi kosmetyczne z użyciem
botoksu, Usługi fryzjerskie.
543303
(220) 2022 05 23
CECHINI-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Muszyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CECHINI MUSZYNA

(210)
(731)

(531) 01.15.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe: wody mineralne,
wody mineralne gazowane i niegazowane, wody źródlane,
wody smakowe, wody stołowe, wody butelkowane, produkty do wytwarzania wód mineralnych, syropy, esencje,
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koncentraty napojów, ekstrakty, proszek i pastylki do przygotowania napojów, napoje musujące, napoje wzbogacone witaminami, lemoniady, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, 35 W zakresie branży napojów bezalkoholowych: zgrupowanie, prezentacja, informacja oraz sprzedaż
towarów własnych i należących do osób trzecich w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa towarów, organizowanie sieci
sprzedaży, pośrednictwo handlowe wyszukiwanie partnerów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu kontraktów
handlowych, informacja handlowa, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej, organizowanie giełd, aukcji,
przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.
(210) 543347
(220) 2022 05 24
(731) MICHALSKI PAWEŁ, Michałów-Grabina
(540) (znak słowny)
(540) ALLWAVES
(510), (511) 3 Kosmetyki, Perfumy, Wyroby kosmetyczne,
Wyroby perfumeryjne, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Preparaty kosmetyczne do mycia i pielęgnacji ciała,
Dezodoranty do użytku osobistego, Szampony do włosów,
Szampony koloryzacyjne do włosów, Balsamy do włosów,
Odżywki do włosów, Farby do włosów, Żele do włosów,
Olejki do włosów, Pomady do włosów, Lakiery do włosów,
Preparaty do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Pianka do włosów, Kosmetyki do włosów, Maseczki do włosów,
Środki rozjaśniające do włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do układania włosów, Preparaty do kręcenia
włosów, Lakiery do układania włosów, Preparaty odżywcze
do włosów, Produkty do usuwania farby z włosów, Produkty
do ochrony farbowanych włosów, Produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Preparaty do depilacji ciała, Kremy do depilacji, Kremy
do peelingu, Płyny po goleniu, Sole do kąpieli, Sole do kąpieli wspomagające wyszczuplanie, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Kremy
do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Maseczki nawilżające,
Kosmetyki do opalania, Kremy do opalania, Lakiery do paznokci, Lotiony kosmetyczne do twarzy, Pasty, proszki i płyny do zębów, Zmywacze do paznokci, Toniki kosmetyczne,
Żele do kąpieli, Odżywki do paznokci, Preparaty do kąpieli,
Maski do zabiegów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do mycia ciała, Mydła, Żele pod prysznic, Mydła w płynie,
Preparaty do makijażu, Pomadki, szminki, Cienie do powiek,
Pudry, kosmetyki w formie sproszkowanej, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, Kredki kosmetyczne,
Płyny i proszki do prania, Płyny do płukania odzieży, Płyny
do mycia naczyń, Płyny do mycia szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe
do bielizny, Środki do namaczania bielizny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia,
Krochmal, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, Środki czyszczące i polerujące
do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, Preparaty do polerowania, Odświeżacze do ust w aerozolu, Nielecznicze płyny do płukania ust, Papier toaletowy nawilżany,
Chusteczki nawilżone do celów higienicznych, Aerozole kosmetyczne, Waciki kosmetyczne, 5 Środki sanitarne stosowane w higienie osobistej do celów medycznych, Chusteczki
nawilżane antybakteryjne, Płatki kosmetyczne antybakteryjne do oczyszczania cery problematycznej, Waciki odkażające, Materiały opatrunkowe, Podpaski, tampony, Wkładki
higieniczne, Wody termalne, 8 Ręczne przybory higieniczne
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i do pielęgnacji urody dla ludzi, Nożyczki, Cążki, Pilniki do paznokci, Polerki do paznokci, Pęsety, Szczypce kosmetyczne,
Osełki, Maszynki do golenia i strzyżenia, Nożyki do golenia,
Zestawy do manicure, Brzytwy, Przybory ręczne do układania włosów, Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Maszynki do strzyżenia włosów, Żyletki, Depilatory, Przybory
do depilacji, Zalotki do rzęs, Zestawy do pedicure, Przybory
do układania włosów, 16 Papierowe chusteczki higieniczne,
Wyroby z papieru do użytku domowego, Ręczniki papierowe, Chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, Papier toaletowy, Śliniaki papierowe, Ściereczki do twarzy z papieru,
18 Kosmetyczki na przybory toaletowe, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Kosmetyczki na przybory toaletowe [wyposażone], Buteleczki na wyroby kosmetyczne, Rozpylacze do perfum, Dozowniki mydła, Naczynia
na mydło, Mydelniczki, Dozowniki ręczników papierowych,
Grzebienie, Grzebienie do włosów, Szczotki do włosów, Etui
na grzebienie, Gąbki toaletowe, Gąbki do makijażu i demakijażu, Pędzle do golenia, Plastikowe miski [miednice], Miseczki,
Nici dentystyczne, Szczotki do obuwia, Szczoteczki do paznokci, Szczotki i grzebienie do nakładania farby na włosy,
Puderniczki, Szczotki do zębów, Ściereczki do przecierania
okularów, 24 Tekstylne ściereczki do demakijażu, inne niż
nasączone kosmetykami, 35 Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością
gospodarczą handlową, Organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, Pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Sprzedaż
hurtowa i detaliczna w tym za pośrednictwem sieci Internet kosmetyków, perfum, artykułów higienicznych, chemii
gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych, akcesoriów
i przyborów kosmetycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

543608
(220) 2022 05 31
AMPER S.A., Pozuelo de Alarcón, ES
(znak słowno-graficzny)
amper

(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aparatura i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (nadzorcze),
ratunkowe i dydaktyczne, Aparatura do zapisu, przekazywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, dyski do zapisu, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetą, Kasy fiskalne, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych i komputery, Gaśnice, Sprzęt
telekomunikacyjny, Sprzęt telematyczny, Sprzęt komputerowy, Sprzęt telegraficzny, Interkomuniki, Obwody drukowane,
Obwody hybrydowe, Obwody scalone, Aparatura wykorzystująca paski magnetyczne, Sprzęt i aparatura do przywoływania i sygnalizowania, Wszelkiego rodzaju odbiorniki i na-
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dajniki, Alarmy, styki, przewody, przełączniki, sploty, kable
elektryczne, elektroniczne lub optyczne lub elektryczne złącza przełączające lub zespoły paneli i kabli, Sterowniki elektryczne, Czujniki elektryczne, Przewody elektryczne, Regulatory [elektryczne], Wzmacniacze elektryczne, Mierniki elektryczne, Rejestratory elektryczne, Obwody elektryczne, Zaciski elektryczne, Przepływomierze elektryczne, Styki elektryczne, Fonomotory elektryczne, Wyłączniki elektryczne,
Nadajniki elektryczne, Odbiorniki elektryczne, Akumulatory
elektryczne, Reaktory elektryczne, Fonografy elektryczne,
Przetworniki elektryczne, Oscylatory elektryczne, Prostowniki elektryczne, Transformatory elektryczne, Brzęczyki elektryczne, Rozdzielnice elektryczne, Adaptery elektryczne,
Przełączniki elektryczne, Okablowanie elektryczne, Termostaty elektryczne, Timery elektryczne, Kable elektryczne, Falowniki elektryczne, Ograniczniki elektryczne, Filtry elektryczne, Złącza elektryczne, Emaliowane kable elektryczne,
Przełączniki obrotowe (elektryczne), Wyłączniki dotykowe
[elektryczne], Zintegrowane obwody elektryczne, Transformatory główne (elektryczne), Wyłączniki automatyczne, Zaślepki elektryczne, Moduły regulacyjne (elektryczne), Przełączniki domowe [elektryczne], Izolowane przewody elektryczne, Metalowe szyldy [elektryczne], Kable metalowe
[elektryczne], Elektryczne płytki obwodów drukowanych,
Urządzenia topograficzne [elektryczne], Urządzenia sterujące podtynkowe [elektryczne], Elektryczne kable adaptacyjne, Siłowniki liniowe [elektryczne], Wskaźniki do przewodników elektrycznych, Elektryczna aparatura nawigacyjna, Elektryczne instrumenty nawigacyjne, Elektryczna aparatura sygnalizacyjna, Elektryczna aparatura ważąca, Elektryczne
przyrządy pomiarowe, Przyrządy do badań elektrycznych,
Elektryczne przyrządy analityczne, Elektryczne obwody sterujące, Analizatory obwodów elektrycznych, Elektryczne
zmieniacze światła, Ściemniacze elektryczne, Przełączniki
przyciskowe (elektryczne), Elektryczne kable połączeniowe,
Zespoły zamków elektrycznych, Elektryczne czujniki dymu,
Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Dzielniki mocy
[elektryczne], Elektryczne zegary przełączające, Elektryczna
aparatura sterująca, Aparatura pomiarowa (elektryczna),
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczna aparatura
regulacyjna, Elektryczne przełączniki migające, Elektryczna
aparatura telekomunikacyjna, Elektryczne dzwonki alarmowe, Regulatory prędkości [elektryczne], Regulatory zacisków
[elektryczne], Sterowniki procesów elektrycznych, Elektryczna aparatura przełączająca, Kondensatory elektryczne
[do aparatury telekomunikacyjnej], Aparatura do sterowania
procesami [elektryczna], Regulatory poziomu [aparatura
elektryczna], Elektryczna aparatura zdalnego sterowania,
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, Aparatura zabezpieczająca dostęp elektryczny, Nośniki informacji [elektryczne lub elektroniczne], Aparatura kontrolna do nadzoru [elektryczna], Aparatura monitorująca bezpieczeństwo elektryczne, Elektryczne urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki, Aparatura i przyrządy bezpieczeństwa elektrycznego
i elektronicznego, Urządzenia do przechowywania informacji [elektryczne lub elektroniczne], Elektroniczne urządzenia
sterujące [stateczniki elektryczne] do lamp ledowych i opraw
oświetleniowych, Sterowniki bezprzewodowe do zdalnego
monitorowania i kontroli działania i stanu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Obwody elektroniczne, Mierniki elektroniczne, Metronomy elektroniczne, Wzmacniacze elektroniczne, Dekodery
elektroniczne, Dynamometry elektroniczne, Fotometry elektroniczne, Sterowniki elektroniczne, Skanery elektroniczne,
Komponenty elektroniczne, Cyfrówki elektroniczne, Transformatory elektroniczne, Brzęczyki elektroniczne, Przekaźniki
elektroniczne, Półprzewodniki elektroniczne, Plotery elektro-
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niczne, Układy scalone, Rury elektroniczne, Kable elektroniczne, Tunery elektroniczne, Regulatory elektroniczne, Czujniki elektroniczne, Złącza elektroniczne, Cewki indukcyjne,
Elektroniczne układy scalone, Elektroniczne obwody drukowane, Elektroniczne elementy optyczne, Elektroniczne panele cyfrowe, Elektroniczne sterowniki cyfrowe, Pasywne
układy elektroniczne, Elektroniczne urządzenia zegarowe,
Elektroniczne układy logiczne, Notebooki elektroniczne,
Elektroniczne urządzenia pomiarowe, Panele zegarowe
(elektroniczne), Elektroniczne organizery osobiste, Elektroniczne dialery telefoniczne, Elektroniczne urządzenia antykradzieżowe, Elektroniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne systemy sterowania, Elektroniczne mierniki odległości, Elektroniczne nośniki danych, Złącza obwodów elektronicznych, Elementy elektroniczne do komputerów, Elektroniczne urządzenia audio, Elektroniczne urządzenia sterujące,
Elektroniczne celowniki, Elektroniczne systemy blokujące,
Elektroniczne transformatory mocy, Elektroniczna aparatura
telekomunikacyjna, Elektroniczna aparatura nadzorująca,
Elektroniczne systemy nawigacyjne, Elektroniczne instrumenty kontrolne, Elektroniczne czujniki ciśnienia, Elektroniczne panele wyświetlające, Elektroniczne płytki drukowane, Miniaturowe przekaźniki elektroniczne, Elektroniczne
brzęczyki ostrzegawcze, Elektroniczne regulatory prędkości,
Elektroniczne dzienniki nawigacyjne, Elektroniczne urządzenia kodujące, Elektroniczne sterowniki procesów, Obwody
elektroniczne lub elektroniczne, Elektroniczne cele śledzące,
Elektroniczne przemienniki częstotliwości, Elektroniczne systemy wejściowe, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Elektroniczne analizatory kolorów, Elementy elektryczne i elektroniczne, Elektroniczne kontrolery mocy, Elektroniczne moduły ładunkowe, Elektroniczne urządzenia przywoławcze,
Transmisyjne mikroskopy elektronowe, Elektroniczne nośniki
informacji, Cyrkulatory [części elektryczne lub elektroniczne],
Elektroniczne przełączniki dotykowe, Elektroniczne części
stosowane w maszynach, Elektroniczne urządzenia zdalnego sterowania, Zamki elektroniczne sterowane kartą, Elektroniczne panele wyświetlające komunikaty, Elektroniczne systemy globalnego pozycjonowania, Układy scalone krzemowe [elementy elektroniczne], Elektroniczne układy sterowania maszyn, Moduły sterujące (elektryczne lub elektroniczne), Elektroniczne urządzenia do przetwarzania danych,
Urządzenia kontroli ruchu drogowego [elektroniczne], Elektroniczne urządzenia i przyrządy śledzące, Obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, Elektroniczne
przyrządy do kontroli czasu, Urządzenia do kierowania ruchem drogowym [elektroniczne], Elektroniczne terminale
w punktach sprzedaży, Elektroniczne tempomaty, Zawory
(elektroniczne urządzenia sterujące do pracy automatycznej), Urządzenia do monitorowania celu [elektroniczne],
Urządzenia do sterowania procesem [elektroniczne], Elektroniczne urządzenia wyświetlające obraz, Elektroniczne urządzenia przetwarzające płatności, Elektroniczne przełączniki
z wykrywaniem ruchu, Elektroniczne filtry zwrotnicowe audio, Piloty do przenośnych urządzeń elektronicznych, Elektroniczne czujniki kontrolne do silników, Elektroniczne czujniki do pomiaru promieniowania słonecznego, Elektroniczne obwody sterujące do wentylatorów elektrycznych, Elektroniczne obwody sterujące do grzejników elektrycznych,
Elektroniczne breloczki do kluczy jako piloty, Elektroniczne
systemy zabezpieczeń sieci domowych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia do efektów muzycznych, Elektroniczne
urządzenia alarmowe do użytku osobistego, Elektroniczna
aparatura do zdalnego sterowania sygnałem, Elementy elektroniczne do płytek obwodów scalonych, Terminale elektroniczne do pobierania opłat, Elektroniczne układy scalone
do produkcji układów scalonych, Aparatura i instrumenty
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do elektronicznej nawigacji i pozycjonowania, Termometry
elektroniczne, inne niż do użytku medycznego, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do budynków, Elektroniczna
aparatura monitorująca, inna niż do użytku medycznego,
Elektroniczna aparatura i instrumenty do nauczania i uczenia, Elektryczna i elektroniczna aparatura i instrumenty bezpieczeństwa, Elektroniczne systemy wyświetlania dla kierowców pojazdów, Pokładowe elektroniczne systemy automatycznego hamowania Urządzenia do przechowywania
informacji [elektryczne lub elektroniczne], Elektroniczne rejestratory tętna [z wyjątkiem stosowanych w medycynie],
Urządzenia elektroniczne, cyfrowe i kieszonkowe, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi z blokadą, Elektroniczne urządzenia komunikacyjne noszone na ciele, Zintegrowane elektroniczne systemy ostrzegania przed niebezpieczeństwem dla pojazdów samochodowych, Elektroniczne urządzenia monitorujące sterylność sprzętu medycznego, Sprzęt do elektronicznych systemów wspomagania jazdy, Pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach naziemnych do wspomagania parkowania, Elektroniczne rejestratory temperatury, inne niż do użytku medycznego, Elektroniczne monitory temperatury, inne niż do użytku medycznego,
Elektroniczna aparatura testowa dla sektora telekomunikacyjnego, Cyfrowe elektroniczne urządzenia ubieralne umożliwiające dostęp do Internetu, Sprzęt do przetwarzania płatności elektronicznych dla i od osób trzecich, Zintegrowane
elektroniczne systemy unikania zagrożeń i kolizji dla samochodów, Zintegrowane elektroniczne systemy wspomagania jazdy dla pojazdów lądowych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia akustyczne do instrumentów muzycznych,
Pokładowe elektroniczne systemy wspomagające prowadzenie pojazdu, Pokładowe elektroniczne systemy utrzymywania pasa ruchu lub wspomagania jego zmiany, Urządzenia
elektroniczne służące do lokalizacji zagubionych przedmiotów przy użyciu globalnego systemu pozycjonowania lub
sieci komunikacji komórkowej, Książki elektroniczne (urządzenia elektroniczne), Elektroniczne lub elektroniczne książki
telefoniczne (urządzenia elektroniczne lub aparatura elektryczna), Elektroniczne grzejniki do elementów elektronicznych, Elektroniczna aparatura testująca do testowania instrumentów elektronicznych, Elektroniczne piloty zdalnego sterowania do sterowania produktami elektronicznymi, Elektroniczna aparatura testująca do testowania urządzeń elektronicznych, Elektroniczne tłumiki drgań do elektronicznego
sprzętu audio, Elektroniczne sterowniki programowe urządzeń elektronicznych umożliwiające komunikację pomiędzy
sprzętem komputerowym a urządzeniami elektronicznymi,
Bezprzewodowe, elektroniczne piloty do urządzeń elektronicznych i laptopów Elektroniczne moduły sprzętu komputerowego do stosowania w urządzeniach elektronicznych
Internetu Rzeczy, Bezprzewodowe, elektroniczne sterowniki
do zdalnego monitorowania i kontroli działania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych
i mechanicznych, Baterie elektryczne, Baterie słoneczne, Baterie wielokrotnego ładowania, Baterie suche, Pojemniki
na baterie, Akumulatory rozruchowe, Akumulatory anodowe, Ładowarki do akumulatorów, Testery akumulatorów, Zestawy zasilające [akumulatory], Baterie słoneczne do użytku
domowego, Baterie słoneczne do użytku przemysłowego,
Baterie słoneczne wielokrotnego ładowania, Kable rozruchowe do akumulatorów, Przenośne źródła energii (akumulatory), Elektrolizery laboratoryjne, 37 Usługi montażu wyrobów
elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi budowlane, Instalowanie i naprawa instalacji, wyrobów
i aparatów elektrycznych, elektronicznych (w tym komputerowych), komputerowych, cybernetycznych i telefonicznych, Instalowanie, konserwacja i serwisowanie urządzeń
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i aparatury alarmowej i nadzorującej, komputerów, sieci
komputerowych, aparatów telefonicznych, aparatów radiowych, aparatów telefonicznych, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy sprzętu elektrycznego, elektronicznego i komputerowego, Wymiana
akumulatorów, Ładowanie akumulatorów, Ładowanie akumulatorów samochodowych, Wypożyczanie prostowników
do akumulatorów, Ładowanie akumulatorów do telefonów
i komputerów, Ładowanie akumulatorów i urządzeń do magazynowania energii oraz wypożyczanie sprzętu do tego
celu, Tankowanie wodoru do pojazdów, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem terminali komputerowych, Usługi komunikacyjne z wykorzystaniem sieci komputerowych, Usługi telekomunikacyjne zapewniające usługi transportowe lub usługi dla użytkowników końcowych, Usługi doradcze związane z komunikacją,
42 Usługi badań naukowych i przemysłowych, Usługi programowania komputerowego, Usługi konsultacji i doradztwa technicznego w dziedzinie telekomunikacji cywilnej,
wojskowej i bezpieczeństwa, Usługi inżynieryjne, Usługi instalowania oprogramowania (włączanie programów komputerowych), Usługi opracowywania oprogramowania, Usługi kreślarskie, Usługi w zakresie projektów technicznych,
Usługi inżynieryjne.
543648
(220) 2022 06 01
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Sense Health Clinic
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów
diety, produktów dietetycznych, artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością
handlową, Promowanie wydarzeń specjalnych, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne związane
z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie i szkolenia,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka pilatesu,
Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej,
Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie
w zakresie diety nie medyczne, Usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną - fitness, Usługi
trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych - fitness, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych - fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów
zdrowia i klubów sprawności fizycznej - fitness klub, Usługi
w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie
obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udzielanie informacji
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Udostępnianie obiektów i sprzętu
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do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie
wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie
w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów osobistych, 44 Usługi
dietetyków, Masaż, Masaż sportowy, Informacje dotyczące
masażu, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja,
Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates
terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających,
Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania,
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne].
543651
(220) 2022 06 01
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Arthemisan
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Emulgowane olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne,
Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne
olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty
toaletowe, Aerozole czyszczące, Naturalne olejki do celów
oczyszczających, Mydła do użytku domowego, Płyny do mycia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy, inne
niż do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe,
Nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze,
Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki
toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Wata kosmetyczna, Zestawy
kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
(210)
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Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Kremy
wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze płyny
do płukania ust, Nielecznicze środki do mycia zębów, Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów
medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia zębów,
Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia
zębów, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, Kremy do mycia, Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Maseczki do twarzy i ciała,
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko kosmetyczne, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Antyperspiranty
w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty przeciwpotne,
Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Kremy pod
prysznic, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła
w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzupełniające
do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk,
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele
do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Balsam do ciała, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Emulsje do ciała, Esencje do pielęgnacji
skóry, Krem do rąk, Krem do twarzy, Kremy dermatologiczne
[inne niż lecznicze], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała, Kremy do aromaterapii, Kremy do demakijażu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające, Kremy oczyszczające, Kremy
samoopalające, Maści [nielecznicze], Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Masło
do ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko
po opalaniu, Nawilżacze do skóry, Nielecznicze kremy do ciała, Odświeżacze do skóry, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Odżywki do paznokci, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Olejki do opalania, Olejki do ciała w sprayu, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki oczyszczające, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające
krem do twarzy, Peelingi złuszczające do ciała, Pianka
do czyszczenia, Płyn do golenia, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny oczyszczające, Preparaty do opalania, Preparaty do zmywania twarzy,
Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Pudry
do stóp [nielecznicze], Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Sole do kąpieli, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki oczyszczające skórę, Toniki do skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Wazelina kosmetyczna, Zapachowe kremy do ciała, Żel do paznokci, Żele
do opalania, Żele do twarzy, Żele nawilżające [kosmetyki],
Żele oczyszczające, Zmywacze do paznokci, Balsam do włosów, Balsam odżywczy, Farby do włosów, Kosmetyki do włosów, Kremy odżywcze, Lakier do włosów, Maskara do włosów, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Pianka do włosów, Płyny do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Szampon do włosów, Szampony,
Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe,
Szampony z odżywką do włosów, Tonik do włosów, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czysz-
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czenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania
ust do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust,
Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej do użytku
medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, Lecznicze suche szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne płyny do rąk,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki
do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Leczniczy
środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty
pobudzające apetyt, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego,
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety,
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycz-
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nych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
543652
(220) 2022 06 01
WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW,
WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) ArthemisanJ11
(510), (511) 3 Aromaty, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Aromatyczne olejki eteryczne, Emulgowane olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne,
Naturalne olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych,
Olejki zapachowe, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne
olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane olejki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty
toaletowe, Aerozole czyszczące, Naturalne olejki do celów
oczyszczających, Mydła do użytku domowego, Płyny do mycia, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Balsamy, inne
niż do celów medycznych, Bawełna do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami
kosmetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie
olejków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe,
Nielecznicze produkty toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze,
Olejki i płyny do masażu, Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki
toaletowe, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Wata kosmetyczna, Zestawy
kosmetyków, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
Aerozole do gardła [nielecznicze], Dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, Kremy
wybielające do zębów, Nielecznicze pasty do zębów, Nielecznicze płukanki stomatologiczne, Nielecznicze płyny
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do płukania ust, Nielecznicze środki do mycia zębów, Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów
medycznych, Pasta do zębów, Płyny do czyszczenia zębów,
Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Środki do czyszczenia
zębów, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty
do kąpieli, Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, Kremy do mycia, Kremy do twarzy
i ciała [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Maseczki do twarzy i ciała,
Masła do twarzy, Masła do twarzy i ciała, Mleczko kosmetyczne, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Antyperspiranty
w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty przeciwpotne,
Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Kremy pod
prysznic, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła nielecznicze, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła
w płynie, Mydło pielęgnacyjne, Opakowania uzupełniające
do dozowników żelu pod prysznic, Preparaty do mycia rąk,
Produkty z mydła, Środek do mycia rąk, Środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, Szampony do ciała, Żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele
do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Balsam do ciała, Balsamy do rąk, Balsamy do opalania, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Emulsje do ciała, Esencje do pielęgnacji
skóry, Krem do rak, Krem do twarzy, Kremy dermatologiczne
[inne niż lecznicze], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała, Kremy do aromaterapii, Kremy do demakijażu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające, Kremy oczyszczające, Kremy
samoopalające, Maści [nielecznicze], Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Masło
do ciała, Mleczka do ciała, Mleczko po goleniu, Mleczko
po opalaniu, Nawilżacze do skóry, Nielecznicze kremy do ciała, Odświeżacze do skóry, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Odżywki do paznokci, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Olejki do opalania, Olejki do ciała w sprayu, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki oczyszczające, Opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające
krem do twarzy, Peelingi złuszczające do ciała, Pianka
do czyszczenia, Płyn do golenia, Płyn do kąpieli, Płyn do twarzy, Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny oczyszczające, Preparaty do opalania, Preparaty do zmywania twarzy,
Przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, Pudry
do stóp [nielecznicze], Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Sole do kąpieli, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Środki nawilżające [kosmetyki], Środki oczyszczające skórę, Toniki do skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Wazelina kosmetyczna, Zapachowe kremy do ciała, Żel do paznokci, Żele
do opalania, Żele do twarzy, Żele nawilżające [kosmetyki],
Żele oczyszczające, Zmywacze do paznokci, Balsam do włosów, Balsam odżywczy, Farby do włosów, Kosmetyki do włosów, Kremy odżywcze, Lakier do włosów, Maskara do włosów, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Pianka do włosów, Płyny do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Szampon do włosów, Szampony,
Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe,
Szampony z odżywką do włosów, Tonik do włosów, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania ust, Lecz-
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nicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania
ust do użytku medycznego, Płyny lecznicze do płukania ust,
Preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye do jamy ustnej do użytku
medycznego, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje chłonne
do higieny osobistej, Higieniczne środki nawilżające, Lecznicze suche szampony, Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów medycznych, Antybakteryjne płyny do rąk,
Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki
do celów medycznych, Chusteczki odkażające, Leczniczy
środek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowego, Substancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, Dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dodatki dietetyczne do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki witaminowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Herbata lecznicza, Jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Preparaty
dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty
pobudzające apetyt, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe
w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki
(suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych,
Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego,
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety,
Przeciwutleniające suplementy, Skrobia do celów dietetycznych, Sole wód mineralnych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy
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diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety w płynie, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy witaminowe
w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające zawierające
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie
i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, Suplementy
ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Żelki
witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
diet medycznych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
543726
(220) 2022 06 02
PRMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) (znak słowny)
(540) Sounds of Freedom Music Festival
(510), (511) 41 Organizacja i prowadzenie koncertów.
(210)
(731)

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

543730
(220) 2022 06 03
KONIECZNY KAMIL, Radom
(znak słowno-graficzny)
SWOBODY WEAR

Nr ZT36/2022

urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja
i naprawa instalacji energii słonecznej, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Ładowanie baterii
i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem
sprzętu do nich, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dystrybucja energii odnawialnej, Dystrybucja energii elektrycznej,
Transmisja energii elektrycznej, Magazynowanie energii elektrycznej, Dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycznych
osobom trzecim w zakresie przesyłu elektryczności, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii,
40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej,
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
Wytwarzanie prądu elektrycznego, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania
energii elektrycznej, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Audyt energetyczny, Analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii odnawialnej, Projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
Projektowanie systemów elektrycznych, Usługi doradcze
dotyczące zużycia energii, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Wynajem
liczników do rejestrowania zużycia energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

543742
(220) 2022 06 03
QUANTA ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Quanta ENERGY

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
damska.
(210) 543741
(220) 2022 06 03
(731) QUANTA ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Quanta Energy
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Moduły słoneczne,
Baterie słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii
elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia
do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 37 Instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, Instalowanie systemów
zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Budowa użytkowych instalacji słonecznych,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis i naprawa

(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Moduły słoneczne,
Baterie słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii
elektrycznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania
energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia
do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, 37 Instalacja
urządzeń do wytwarzania energii, Instalowanie systemów
zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Budowa użytkowych instalacji słonecznych,
Instalacja urządzeń elektrycznych, Montaż i konserwacja
instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja
i naprawa instalacji energii słonecznej, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w energię, Konserwacja, naprawa i odno-
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wa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Ładowanie baterii
i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem
sprzętu do nich, 39 Dostawa i dystrybucja energii, Dystrybucja energii odnawialnej, Dystrybucja energii elektrycznej,
Transmisja energii elektrycznej, Magazynowanie energii elektrycznej, Dzierżawa użytkowania linii elektroenergetycznych
osobom trzecim w zakresie przesyłu elektryczności, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii,
40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej,
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
Wytwarzanie prądu elektrycznego, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania
energii elektrycznej, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Audyt energetyczny, Analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii odnawialnej, Projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem,
Projektowanie systemów elektrycznych, Usługi doradcze
dotyczące zużycia energii, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Wynajem
liczników do rejestrowania zużycia energii.
(210)
(731)
(540)
(540)

543807
(220) 2022 06 06
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
VIGOR multiwitamina ONA ProAdaptogenA

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
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Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543808
(220) 2022 06 06
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
VIGOR multiwitamina ONA 50+ ProAdaptogenAR

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543809
(220) 2022 06 06
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
VIGOR multiwitamina ON ProAdaptogenA

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
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dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

543810
(220) 2022 06 06
US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
VIGOR multiwitamina ON 50+ ProAdaptogenGR

(531) 26.01.05, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
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smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210) 543812
(220) 2022 06 06
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) VIGOR, lepsze podejście do zdrowia
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody
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do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie,
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała,
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210) 543813
(220) 2022 06 06
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) VIGOR, nowe podejście do zdrowia
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Produkty biobójcze do celów medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze
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do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice,
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze,
Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów
medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne,
Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne
implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu
do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów.
(210) 543875
(220) 2022 06 07
(731) BIEŃ TERESA, Nacpolsk
(540) (znak słowny)
(540) THREE SEAS
(510), (511) 38 Telekomunikacja, Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie telekomunikacji, Usługi dotyczące
telekomunikacji, Łączność, Usługi łączności, Transmisja,
Usługi transmisji, Komunikacja (telekomunikacja), Usługi komunikacyjne (telekomunikacja), Transfer, wysyłanie,
otrzymywanie i przekazywanie informacji, wiadomości,
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi w zakresie dotyczącym infrastruktury, instalacji, sieci, systemów,
urządzeń, sprzętu i środków telekomunikacyjnych, Świadczenie usług za pomocą środków telekomunikacyjnych,
39 Transport, Transport osób, towarów, ładunków i bagaży, Usługi transportowe, Usługi w zakresie transportu,
Usługi dotyczące transportu, Logistyka transportu, Logistyka usług transportowych, Infrastruktura do celów
transportu, Infrastruktura do celów usług transportowych,
Organizacja transportu, Organizowanie i świadczenie
usług transportowych, Usługi w zakresie organizowania
transportu, Świadczenie usług komunikacyjnych (transport), Spedycja, Usługi spedycyjne, Przewożenie, Usługi
przewożenia, Organizowanie przewozu, Usługi dotyczące podróży, Organizowanie podróży, Składowanie, Usługi
składowania, Magazynowanie, Usługi magazynowania,
Przechowywanie, Usługi przechowywania, Obsługa towarów i ładunków, Pakowanie, załadunek, wyładunek,
przeładunek towarów i ładunków, Obsługa środków transportu, Organizowanie, udostępnianie i obsługa obiektów,
infrastruktury, przestrzeni, struktur, miejsc i sprzętu dla
transportu, usług transportowych, środków transportu,
a także do celów transportowych, Usługi pocztowe, Organizowanie, przechowywanie, składowanie, magazynowanie, odbiór, kontrola, dystrybucja i dostarczanie towarów,
ładunków, energii, prądu, płynów, cieczy, węglowodorów,
paliw, olejów napędowych, ropy, gazu, benzyny, wody,
środków chemicznych, Zbieranie odpadów i śmieci, Usługi prowadzenia ratownictwa i świadczenia pomocy w zakresie dotyczącym transportu, Usługi biur turystycznych,
Usługi w zakresie organizowania wycieczek.
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543913
(220) 2022 06 08
WRONOWSKA MONIKA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
ATTICUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Atticus
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Nauczanie
języków obcych, Usługi szkół językowych, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia kursów językowych, Usługi w zakresie prowadzenia kursów językowych on-line, Nauczanie korespondencyjne, Usługi w zakresie prowadzenia centrum kształcenia językowego, Usługi w zakresie prowadzenia centrum
językowego, Usługi lektorów językowych, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, Organizowanie kursów i szkoleń oraz innych
form kształcenia, Usługi w zakresie tłumaczeń, Organizowanie
konkursów, Organizowanie, obsługa i prowadzenie imprez
o charakterze edukacyjnym, naukowym, rozrywkowym i rekreacyjnym, zwłaszcza konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, seminariów, wykładów, sympozjów, targów, wystaw oraz
konkursów, porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Opracowywanie programów edukacyjnych, Kształcenie praktyczne, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek i periodyków, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Obsługa publikacji elektronicznych on-line, w tym
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, Usługi publikowania katalogów,
za wyjątkiem katalogów reklamowych, Publikowanie wydawnictw konferencyjnych, broszur, folderów i plakatów, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie
organizacji czasu wolnego, Usługi związane z organizacją wypoczynku, Organizowanie obozów wakacyjnych, Wypożyczanie książek, nagrań dźwiękowych, nagrań audiowizualnych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych,
Organizowanie loterii, Usługi organizowania i prowadzenia klubów z dziedziny edukacji lub rozrywki, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Udostępnianie kursów korespondencyjnych,
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Usługi w zakresie
produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz
przedstawień, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych,
Informacja o edukacji.
(210)
(731)

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

543920
(220) 2022 06 08
MATYSZCZAK DAWID REF LINE, Kluczbork
(znak słowno-graficzny)
REF LINE
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 25 Stroje dla sędziów sportowych, Obuwie
sportowe, Komplety sportowe, Stroje sportowe, 28 Spray
sędziowski.
(210)
(731)
(540)
(540)

543999
(220) 2022 06 10
PODKARPACKA DOLINA WODOROWA, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
PODKARPACKA DOLINA WODOROWA

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Badania rynkowe, Organizowanie targów
i wystaw, 41 Szkolenia przemysłowe, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Seminaria,
Organizowanie imprez edukacyjnych, Rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
42 Doradztwo techniczne, Doradztwo naukowe, Badania naukowe, Usługi w zakresie analizy przemysłowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

544096
(220) 2022 06 13
KAMIŃSKA ANNA ZOZO DESIGN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ZoZo home

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 Dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
4 Świece, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia.
544226
(220) 2022 06 18
MALLSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAGON PARK HANDLOWY
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 20.05.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.07
(510), (511) 35 Doradztwo ekonomiczne dla przemysłu
i biznesu celem planowania, organizowania, monitorowania
i nadzorowania projektów w różnych sektorach gospodarczych na rzecz jednego lub różnych przedsiębiorstw, Usługi
lobbingu biznesowego, komercyjnego, Pomoc i doradztwo
w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Wyceny handlowe oraz działalności go-
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spodarczej, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż powierzchni
reklamowej, również w internecie, Badania poziomu obsługi
klientów, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa
handlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
gospodarczymi, Wynajmowanie maszyn i urządzeń biurowych, Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób
trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami
handlowymi, biurowymi, usługowymi, sklepami - detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie organizacji
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania
i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketingowe,
Analizy i raporty marketingowe, Usługi w zakresie informacji
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, Usługi
agencji eksportowo-importowych, Usługi administrowania
hoteli, Usługi w zakresie tworzenia komputerowych baz
danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie, sortowanie i systematyzacja danych w bazach komputerowych, Usługi rachunkowo-księgowe, Usługi sprzedaży
następujących towarów: artykuły budowlane, artykuły spożywcze i przemysłowe, napoje i wyroby alkoholowe, artykuły
i sprzęt RTV i AGD, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby
jubilerskie, artykuły optyczne, wyroby zegarmistrzowskie, artykuły informatycznie-komputerowe, artykuły wydawnicze,
wyroby papiernicze i piśmiennicze, Usługi sprzedaży następujących towarów: meble, artykuły wyposażenia wnętrz,
artykuły wyposażenia łazienek, urządzenia oświetleniowe,
wyroby tekstylne, artykuły pasmanteryjne, wyroby ze skóry,
sprzęt biurowy, artykuły sportowe, gry, zabawki, artykuły
dla niemowląt oraz dzieci, artykuły branży motoryzacyjnej,
Usługi sprzedaży następujących towarów: produkty związane z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni
oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży
następujących towarów: szkło i porcelana, artykuły tekstylne, produkty związane z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykuły i pożywienie dla zwierząt, używki, papierosy i tytoń, akcesoria do palenia, produkty higieniczne,
perfumy i kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, artykuły
higieny osobistej, środki do czyszczenia zębów, artykuły dentystyczne, Usługi sprzedaży następujących towarów: olejki
eteryczne, artykuły toaletowe, mydła, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne
substancje stosowane w praniu, zapalniczki, podpałki, zestawy oraz akcesoria do grilla, lekarstwa, paraleki i farmaceutyki,
suplementy diety, materiały i preparaty sanitarne, jednorazowe serwetki, pieluchy, Usługi sprzedaży następujących
towarów: noże i widelce oraz sztućce, płyty do przechowywania danych w formie cyfrowej, taśmy audio-wideo, płyty
kompaktowe, płyty DVD, płyty CD i inne artykuły i materiały
audiowizualne, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy,
Usługi sprzedaży następujących towarów: gazety, czasopisma, mapy i książki, artykuły wydawnicze, torby, przybory
kuchenne, opakowania i worki, opakowania do żywności, szczotki oraz urządzenia i materiały czyszczące, świece
i znicze, 36 Dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie oraz
sprzedaż pomieszczeń/powierzchni mieszkalnych, biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, Usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych,
Pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości
mieszkalnych, usługowych i biurowych, użytkowych, magazynowych, powierzchni handlowych oraz miejsc parkingowych, Administrowanie nieruchomościami, w tym komplek-
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sami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, Wycena nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości,
Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi maklerskie, Usługi deweloperskie w zakresie
finansowym, Usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Usługi finansowe,
Kredyty, zapewnienie udogodnień kredytowych, Inwestycje
kapitałowe, Usługi bankowe, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, Sponsorowanie
finansowe, Organizowanie funduszy na cele charytatywne,
Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych poprzez
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Budowa budynków
mieszkalnych, handlowych, usługowych, biurowych i przemysłowych, Usługi budowlano-montażowe, Konserwacja
i naprawa budynków, Budowa, naprawy oraz konserwacja
dróg, mostów, rurociągów, obiektów inżynierskich, chodników, ścieżek rowerowych, Usługi remontowe, Rozbiórki
obiektów budowlanych, Montaż rusztowań, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wypożyczanie sprzętu i maszyn
budowlanych, Wynajem betoniarek, koparek, buldożerów,
żurawi, ładowarek, samochodów oraz ciągników budowlanych, maszyn oraz samochodów do czyszczenia, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi stolarskie naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w zakresie informacji
budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, maszyn budowlanych, Usługi
w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane,
kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe,
centralnego ogrzewania, solarne, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów hvac (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Usługi wykonywania prefabrykatów betonowych
i żelbetowych, Usługi wykonywania zbrojeń budowlanych,
Usługi montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych, hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie
sprzątania obiektów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz napraw sprzętu informatycznego.

styczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, usługi edukacyjne, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych
programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych.

544232
(220) 2022 06 17
STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
SOŁACZA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koncerty Sołackie

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 24.17.10, 24.17.11, 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych
i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów
reklamowych, takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni
na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii
publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji handlowych i reklamowych, Doradztwo specjali-

544291
(220) 2022 06 21
PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ProDorm
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210)
(731)

544292
(220) 2022 06 21
PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SenZen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

544293
(220) 2022 06 21
PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NowySen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

544294
(220) 2022 06 21
PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NowyZen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210)
(731)

544534
(220) 2022 06 29
FIRMA ZAOPATRZENIOWA SMOLIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PZES

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.17, 17.03.01, 27.07.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi.
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544571
(220) 2022 06 29
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nova Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.05, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 39 Zbieranie odpadów i ich transport, najem
i dzierżawa kontenerów i pojemników na odpady, w tym
do ich segregowania, najem i dzierżawa kontenerów i pojemników na surowce wtórne, składowanie odpadów i surowców wtórnych, transport ładunków w tym odpadów
i ładunków niebezpiecznych, pośrednictwo w zakresie
transportu odpadów, wypożyczanie pojazdów, w tym
specjalizowanych do przewozu odpadów, 40 Utylizacja
i unieszkodliwianie odpadów, w tym ich spalanie, odkażanie
materiałów niebezpiecznych, unieszkodliwianie odpadów
poprzez ich przetwarzanie, recykling odpadów, sortowanie
odpadów i surowców wtórnych, wytwarzanie energii z odpadów, w tym z biogazu, Rozdrabnianie odpadów, w tym
niszczenie dokumentów, Pośrednictwo w zakresie odbioru,
przetwarzania i zagospodarowywania odpadów, surowców
w wtórnych i zużytego sprzętu, 41 Edukacja proekologiczna,
w tym z zakresu sortowania odpadów, organizowanie konkursów z zakresu gospodarki odpadami.
(210)
(731)
(540)
(540)

544621
(220) 2022 06 30
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
BANK EKSTRAKTÓW Z GRZYBÓW

(531) 05.11.05, 01.15.15, 05.03.13, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż ekstraktów z grzybów, Sprzedaż
suplementów, preparatów leczniczych i produktów na bazie
ekstraktów z grzybów, Usługi dotyczące: organizowania i/lub
prowadzenia targów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych, kojarzenia kontrahentów w celu zawierania umów
handlowych, Aktualizacja i utrzymywanie danych z zakresu
mykologii w komputerowych bazach danych, 41 Usługi edukacji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, webinarów, konferencji [szkolenia], Edukacja
online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze) w zakresie mykologii, Usługi biblioteczne
i wynajem mediów dotyczących grzybów, Usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych
zawierającej informacje z zakresu mykologii, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 Badania naukowe
i prace badawczo-rozwojowe w obszarze mykologii, Usługi
laboratorium badań mykologicznych, Prowadzenie bazy ekstraktów z grzybów, Opracowywanie i utrzymywanie baz danych z zakresu mykologii, Dostarczanie informacji i wyników
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badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Pobieranie próbek grzybów do badania,
Przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Analizy biologiczne grzybów, Analizy
chemiczne grzybów, Analizy toksyczności grzybów, Badania
i analizy bakteriologiczne, Publikowanie informacji naukowych z zakresu mykologii, Sporządzanie raportów z dziedziny
mykologii, 44 Uprawa grzybów, Usługi doradcze związane
z uprawą grzybów.
(210) 544625
(220) 2022 06 30
(731) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) FUNGI EXTRACT BANK
(510), (511) 35 Sprzedaż ekstraktów z grzybów, Sprzedaż
suplementów, preparatów leczniczych i produktów na bazie
ekstraktów z grzybów, Usługi dotyczące: organizowania i/lub
prowadzenia targów i wystaw w celach reklamowych lub handlowych, kojarzenia kontrahentów w celu zawierania umów
handlowych, Aktualizacja i utrzymywanie danych z zakresu mykologii w komputerowych bazach danych, 41 Usługi edukacji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
seminariów, webinarów, konferencji [szkolenia], Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze) w zakresie mykologii, Usługi biblioteczne
i wynajem mediów dotyczących grzybów, Usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych
zawierającej informacje z zakresu mykologii, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 Badania naukowe
i prace badawczo-rozwojowe w obszarze mykologii, Usługi
laboratorium badań mykologicznych, Prowadzenie bazy ekstraktów z grzybów, Opracowywanie i utrzymywanie baz danych z zakresu mykologii, Dostarczanie informacji i wyników
badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Pobieranie próbek grzybów do badania,
Przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, Analizy biologiczne grzybów, Analizy
chemiczne grzybów, Analizy toksyczności grzybów, Badania
i analizy bakteriologiczne, Publikowanie informacji naukowych z zakresu mykologii, Sporządzanie raportów z dziedziny
mykologii, 44 Uprawa grzybów, Usługi doradcze związane
z uprawą grzybów.
544637
(220) 2022 06 30
HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) RAFFAELLO Nobile Eccellente Bianco
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 24.01.11, 03.01.02, 29.01.15, 01.01.05, 19.07.20
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Wódki, wina, brandy,
rumy, likiery, koktajle, aperitify, nalewki, miody pitne, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe wspomagające trawienie, Esencje i ekstrakty alkoholowe.
544641
(220) 2022 06 30
NASK - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASK
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 42 Analizy systemów komputerowych, Badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Wynajem infrastruktury centrów danych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii
jednorazowego logowania dla aplikacji online.
544642
(220) 2022 06 30
NASK - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Certyfikacja NASK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Analizy systemów komputerowych, Badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Wynajem infrastruktury centrów danych, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii
jednorazowego logowania dla aplikacji online.
(210)
(731)
(540)
(540)

544678
(220) 2022 07 02
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
OSIEDLE OLIMPIJSKIE

Nr ZT36/2022

(531)

26.01.03, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.14
(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,
Rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami,
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu,
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej,
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów,
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów
inżynierskich.
544737
(220) 2022 07 04
SKYREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYREX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 41 Fotografia, Fotoreportaże, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż
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reklamowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
Tłumaczenia, Tworzenie napisów, Tworzenie podcastów,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Usługi obrazowania fotograficznego za pośrednictwem drona, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów
szkoleniowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, 42 Administracja serwerów,
Administracja serwerami pocztowymi, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Aktualizowanie
banków pamięci systemów komputerowych, Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu
oprogramowania, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych, Komputerowe projektowanie graficzne do mapowania projekcji wideo,
Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Opracowywanie sieci
komputerowych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową,
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz
osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania
i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi
diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi
konfiguracji sieci komputerowych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi technologiczne
w zakresie komputerów, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie
i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
Zdalne administrowanie serwerem, Analizy komputerowe,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Analizy systemów komputerowych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Eksploracja danych, Opracowywanie systemów przechowywania
danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do przechowywania danych, Systemy komputerowe (analizy
-), Testowanie wydajności komputerów, Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie
i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych ba z danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Usługi
migracji danych, Usługi komputerowe do analizy danych,
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Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi informatyki kwantowej, Usługi w zakresie projektowani i programowania komputerów, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych
[EDP], Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami
w zakresie technologii informacyjnych [ITSM].
544759
(220) 2022 07 05
VIP PARKIET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIP PARKIET
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Parkiety i płyty parkietowe, Drewniane podłogi parkietowe, Podłogi drewniane, 27 Pokrycia podłogowe
winylowe, 37 Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg
laminowanych.
544780
(220) 2022 07 05
UNI-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) UNI-TRUCK
(510), (511) 35 Aukcje samochodowe, Usługi w zakresie rejestracji samochodów, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi handlu detalicznego w związku
z akcesoriami samochodowymi, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, Dostarczanie pośrednictwem samochodów, Porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych
zajmujących się sprzedażą samochodów, działających
na zasadach franchisingu, Usługi reklamowe dotyczące
sprzedaży pojazdów mechanicznych, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, Prowadzenie targów w sektorze
motoryzacyjnym, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Reklama w windach, Usługi han(210)
(731)
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dlu detalicznego online w zakresie pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online w zakresie pojazdów, Usługi handlu
detalicznego w zakresie pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów, Usługi handlu hurtowego
w zakresie pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
pojazdów, 36 Ubezpieczenia samochodowe, Finansowanie
leasingu samochodów, Usługi finansowania samochodów,
Wycena używanych samochodów, Finansowanie zakupów
leasingowych samochodów, Finansowanie związane z samochodami, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
Usługi finansowe związane z handlem samochodowym,
Usługi pośrednictwa w zakresie kredytów samochodowych, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Finansowanie leasingu pojazdów,
Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Usługi ubezpieczania
pojazdów, Udzielanie gwarancji na pojazdy, Gwarancje
w zakresie pojazdów, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Usługi gwarancji w zakresie pojazdów, Usługi
gwarancyjne dla pojazdów drogowych, Usługi kredytowe
dotyczące pojazdów mechanicznych, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, Usługi
gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Zapewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów, Usługi finansowe
związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, Zapewnianie środków pieniężnych na zakup pojazdów silnikowych,
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi, Zabezpieczone
pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, Usługi pożyczkowe dla handlowców
w celu finansowania zapasów pojazdów, Zabezpieczone
pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień
umów dzierżawy pojazdów silnikowych, Zabezpieczone
pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień
umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych
na skutek awarii pojazdów, Usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadków pojazdów, Usługi gwarancji finansowych w zakresie
zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
awarii mechanicznej silnika, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia furgonetek, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia
kredytów, Ubezpieczenia hipoteczne, Organizowanie
ubezpieczenia, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia
biur, Gwarancje ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Agencje ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeń osobistych, Ubezpieczenie
zdrowotne, Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenie garaży,
Ubezpieczenie morskie, Ubezpieczenia medyczne, Usługi
ubezpieczeń domu, Zawieranie ubezpieczeń transportowych, Zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, Wycena
ubezpieczeń przeciwpożarowych, Usługi ubezpieczeń
gwarancji, Organizacja ubezpieczeń podróżnych, Usługi
gwarantowania ubezpieczeń, Zawieranie ubezpieczeń majątkowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenie od wypadków,
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw, Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, Zapewnianie ubezpieczenia wakacyjnego, Ubezpie-
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czenia majątkowe [nieruchomości], Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia dla biur, Usługi zarządzania ubezpieczeniami,
Zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, Informacja
o ubezpieczeniach, Usługi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz
firm ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczeń na życie, Udzielanie ubezpieczeń
kredytów hipotecznych, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi dotyczące ubezpieczeń gwarancji, Ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], Pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, Wyliczanie stawek
składek ubezpieczeniowych, Świadczenie usług w zakresie
ubezpieczeń na życie, 37 Smarowanie samochodów, Przegląd samochodów, Polerowanie samochodów, Czyszczenie samochodów, Naprawy samochodów, Malowanie samochodów, Konserwacja samochodów, Odświeżanie lakieru samochodu, Kompleksowe czyszczenie samochodów,
Smarowanie [olejenie] samochodów, Tuning nadwozi samochodów, Instalowanie wyposażenia samochodowego,
Naprawa karoserii samochodowych, Strojenie silników samochodowych, Usługi stacji obsługi samochodów, Czyszczenie i mycie samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy lub
konserwacja samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, Naprawa samochodów na drodze, Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Wulkanizacja opon
samochodowych [naprawa], Usługi wymiany szyb samochodowych, Usługi wymiany oleju samochodowego, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Wypożyczanie
urządzeń do mycia samochodów, Malowanie ozdobnych
pasków na samochodach, Renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, Renowacja sprzęgieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, Renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, Usługi
wymiany przednich szyb samochodowych, Konserwacja
lub naprawa pojazdów samochodowych, Renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, Usługi
pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Usługi
w zakresie aplikacji farby antykorozyjnej do podwozia samochodu, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, Usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego z dojazdem
do klienta, Smarowanie pojazdów, Konserwacja pojazdów,
Polerowanie pojazdów, Odnawianie pojazdów, Malowanie
pojazdów, Przegląd pojazdów, Remont pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Smarowanie pojazdów
drogowych, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Tankowanie pojazdów lądowych, Serwisowanie pojazdów dostawczych, Regeneracja silników pojazdów, Naprawa powypadkowa pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów,
Instalowanie symulatorów pojazdów, Regulacja [tuning]
pojazdów, Przebudowa chłodnic pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicznych, Usługi tuningu pojazdów, Konwersja pojazdów [silniki], Usługi myjni pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Naprawa pojazdów wodnych, Usługi
tankowania pojazdów lądowych, Instalowanie części
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do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, Serwisowanie
(przegląd) silników pojazdów, Instalowanie opancerzenia
do pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi awaryjnych napraw pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi stacji naprawy pojazdów, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów,
Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Naprawa
osi do pojazdów, Strojenie silników pojazdów mechanicznych, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Zabezpieczanie przeciwrdzewne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Nakładanie
farb antykorozyjnych na pojazdy, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie i polerowanie pojazdów
silnikowych, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów,
Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, Instalacja
części zamiennych do pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, Organizowanie naprawy silnikowych pojazdów lądowych, Montaż [instalowanie] części
do pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Wstawianie okien do pojazdów silnikowych, Dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, Wypożyczanie
pojazdów budowlanych do burzenia, Organizowanie konserwacji silnikowych pojazdów lądowych, Konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa i konserwacja
pojazdów lądowych, Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów,
Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Kontrola pojazdów
przed przeprowadzeniem naprawy, Usługi tankowania
benzyną pojazdów silnikowych, Naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, Naprawa układów zawieszenia do pojazdów, Naprawa układów hamulcowych do pojazdów, Naprawa sztywnych holi do pojazdów, Naprawa instalacji
do mycia pojazdów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów wodnych, Naprawa
i konserwacja pojazdów elektrycznych, Konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed
rdzą, Zabezpieczanie przed rdzą pojazdów silnikowych,
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Usługi zabezpieczania
podwozia pojazdu przed korozją, Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Naprawa lub konserwacja
dwukołowych pojazdów silnikowych, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Wstawianie przednich szyb do pojazdów silnikowych, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Usługi szklarskie w zakresie pojazdów rolniczych,
Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi
naprawy i obsługi pojazdów silnikowych, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi szklarskie
w zakresie pojazdów budowlanych, Usługi tankowania gazem naturalnym pojazdów silnikowych, Naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Usługi stacji
obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi związane
z tapicerką i naprawą pojazdów, Naprawa lub konserwacja
instalacji do mycia pojazdów, Usługi doradcze w zakresie
naprawy pojazdów silnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, Naprawa pojazdów
w ramach usług pomocy drogowej, Usługi w zakresie konserwacji okien w pojazdach, Pośrednictwo w zakresie wy-
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miany szyb w pojazdach, Organizowanie wstawiania szyb
do wymiany w pojazdach, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów
mechanicznych i części do nich, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Konserwacja
i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów,
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia
pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb
przednich w pojazdach, Usługi w zakresie konserwacji szyb
przednich w pojazdach, Organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w pojazdach, Naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych lądowych
pojazdów silnikowych, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, Naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich,
Usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów mechanicznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Instalowanie
na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Wypożyczanie urządzeń
motoryzacyjnych do użytku w górnictwie, Wypożyczanie
urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy wykopach, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Naprawa zamków, Naprawa alarmów, Naprawa kół, Naprawa dachów, Naprawa
pomp, Naprawa turbin, Naprawa ciężarówek, Naprawa odbiorników radiowych, Wulkanizacja opon [naprawa], Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa elementów silników, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa sprzętu komputerowego,
Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
pokryć podłogowych, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa przednich szyb, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa rolet okiennych, Informacja o naprawach, Naprawa
systemów doprowadzania gazu, Naprawa butli z gazem,
Naprawa koryt do karmienia, Naprawa i konserwacja wind,
Naprawa lub konserwacja pomp, Montaż i naprawa anten,
Konserwacja i naprawa silników, Czyszczenie i naprawa
skór, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Instalowanie
i naprawa wind, Konserwacja i naprawa opon, Naprawa osi
do maszyn, Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja sprężarek,
Naprawa i konserwacja motocykli, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa i konserwacja pomp, Konserwacja
i naprawa dźwigów, Naprawa lub konserwacja silników
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
Montaż i naprawa anten satelitarnych, Naprawa maszyn
i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawa
instalacji grzewczej, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Naprawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Instalacja, wymiana i naprawa zamków, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych,
Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Montaż
i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja sprzętu
kempingowego, Naprawa i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa urządzeń do filtrowania powietrza,
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Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa
podłóg z imitacji drewna, Instalacja, naprawa i konserwacja
podgrzewaczy powietrza, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Naprawa podnośników
ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, Naprawa i konserwacja
ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia, Naprawa lub konserwacja mechanicznych
systemów parkingowych, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja urządzeń
do klimatyzacji, Naprawa filtrów powietrza wlotowego
do maszyn, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa
lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa sprzętu
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych,
Instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja i naprawa
systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Naprawa
filtrów powietrza wlotowego i części do nich, Instalacja
i naprawa wyświetlaczy z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do załadunku-rozładunku, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicznych
systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją zegarów i zegarków, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Odnowa pomp próżniowych i części do nich,
Konserwacja wind, Naprawa wind, Instalacja wind, Instalowanie wind, Naprawy lub konserwacja wind [windy], Usługi
montażu wind, Regulacja silników, Smarowanie silników,
Przegląd silników, Instalowanie silników, Regeneracja silników, Czyszczenie silników elektrycznych, Konserwacja silników spalinowych, Przebudowa i odnowa silników, Usługi
naprawcze w zakresie silników, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Odnowa silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Wykonywania zabudowy
pojazdów, Serwisowanie i konserwowanie zabudowy pojazdów, 39 Wypożyczanie samochodów, Parkowanie samochodów, Wynajem samochodów, Transport samochodowy, Transport podróżnych samochodem, Ratownictwo
[odzyskiwanie] samochodów, Usługi holowania samochodów, Transport pacjentów samochodem, Wypożyczanie
samochodów wyścigowych, Rezerwacja wypożyczanych
samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Dzierżawa samochodów ciężarowych, Transport wynajętych samochodów, Organizowanie wynajmu samochodów, Usługi
wynajmu samochodów, Wynajem samochodów elektrycznych, Pasażerski transport samochodowy, Przewóz samochodami ciężarowymi, Transport samochodami ciężarowymi, Transport samochodami opancerzonymi, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Usługi ratownictwa [odzyskiwania] samochodów, Wypożyczanie samochodów
do przeprowadzek, Rezerwacja samochodów do wynajęcia, Parkowanie samochodów przez obsługę, Wynajem samochodów na wodór, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Organizowanie samochodowego transportu
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pasażerskiego, Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, Usługi
agencji ratownictwa [odzyskiwania] samochodów, Holowanie samochodów w nagłych przypadkach, Usługi w zakresie wypożyczania samochodów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, Usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie wypożyczania
pojazdów samochodowych, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek,
Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking,
Usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, Holowanie samochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, Organizowanie wypożyczania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, Udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego, Holowanie i transport
samochodów w ramach usług pomocy drogowej, Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za pośrednictwem Internetu, Pojazdy (Wypożyczanie -), Wynajmowanie
pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, Wynajem pojazdów,
Parkowanie pojazdów, Holowanie pojazdów, Transport pojazdów, Dostarczanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Wciąganie pojazdów, Wynajem pojazdów pasażerskich, Transport pojazdów mechanicznych, Wypożyczanie
pojazdów kolejowych, Wypożyczanie części pojazdów, Organizowanie holowania pojazdów, Wynajem pojazdów
użytkowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Wynajem
pojazdów silnikowych, Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Usługi lokalizacji pojazdów, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Wypożyczanie pojazdów
drogowych, Wynajem pojazdów ciężarowych, Magazynowanie części pojazdów, Usługi holowania pojazdów, Wynajem pojazdów transportowych, Holowanie pojazdów drogowych, Kontraktowy wynajem pojazdów, Wypożyczanie
pojazdów rekreacyjnych, Holowanie pojazdów mechanicznych, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi transportu pojazdami, Transport pojazdami opancerzonymi, Wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, Udostępnianie pojazdów
do wynajmu, Czarterowanie pojazdów do transportu, Usługi ratownictwa dla pojazdów, Ratowanie [odzyskiwanie]
pojazdów mechanicznych, Wynajem pojazdów z kierowcą,
Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, Usługi holowania pojazdów
komercyjnych, Transport ładunku pojazdem lądowym, Wynajem silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie
silnikowych pojazdów lądowych, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych, Wypożyczanie pojazdów na umowę, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Transport dwukołowymi pojazdami mechanicznymi,
Umieszczanie ładunku w pojazdach, Wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, Usługi pomocy drogowej dla
pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Usługi w zakresie parkowania pojazdów, Wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, Ratownictwo
[transport] pojazdów w powietrzu, Wynajmowanie pojazdów wyposażonych w gondole, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep, Holowanie za pomocą pojazdów mechanicznych, Wynajem pojazdów transportowych na umo-
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wę, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi,
Usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Transport pasażerów pojazdami z szoferem, Transport pojazdami do ciężkich ładunków, Transport pojazdami napędzanymi przez człowieka,
Usługi pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, Usługi
w zakresie ratownictwa [odzyskiwania] pojazdów, Usługi
ratownicze [transport] pojazdów w wodzie, Usługi pomocy
drogowej dla pojazdów użytkowych, Usługi ratownicze
[transport] pojazdów na lądzie, Usługi składów w zakresie
przechowywania pojazdów, Wynajmowanie pojazdów wyposażonych w platformy podnoszące, Zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, Udostępnianie
pojazdów na wycieczki i wyprawy, Udzielanie informacji
dotyczących usług parkowania pojazdów, Transport przedmiotów wartościowych w bezpiecznych pojazdach, Rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, Usługi
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Holowanie pojazdów w ramach usług pomocy drogowej,
Wciąganie pojazdów w ramach usługi pomocy drogowej,
Udzielanie informacji na temat usług kierowania pojazdami,
Ładowanie pojemników do przewozu ładunków na pojazdy szynowe, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do lokomocji drogą powietrzną, Przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym i technologii, Wynajmowanie pojazdów kolejowych do użytku w mierzeniu profili
szynowych, Pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądowych do użytku handlowego, Czarterowanie jednostek
pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych,
Określanie trasy pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, Wynajmowanie pojazdów kolejowych
do użytku w ponownym profilowaniu profili szynowych,
Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera
lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], Śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów
globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie],
Usługi dostawcze, Dostawa towarów, Transport i dostawy
towarów, Holowanie ciężarówek, Ładowanie ciężarówek,
Wypożyczanie ciężarówek, Wynajem ciężarówek i przyczep, Holowanie ciężarówek w nagłych przypadkach,
40 Przyciemnianie okien samochodowych, Wytwarzanie
na zamówienie pokrowców na samochody, Produkcja samochodów na zamówienie dla osób trzecich, Wytrawianie
sekwencji wykrywalnych numerów identyfikacyjnych
na szybach samochodów w celu identyfikacji konkretnego
samochodu odszukanego po kradzieży, Usługi kucia profilowego w odniesieniu do części samochodowych, Montaż
na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz
osób trzecich, Złomowanie pojazdów, Akrylowe wykańczanie pojazdów, Oklejanie pojazdów folia winylową, Wykonywanie na zamówienie pojazdów silnikowych, Wulkanizacja
[nie naprawa], 41 Szkolenia kierowców samochodów, Organizacja wyścigów samochodowych, Organizowanie wyścigów samochodowych, Organizacja rajdów samochodowych, Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, Organizowanie wyścigów samochodowych stock car, Szkolenia
w zakresie wyścigów samochodowych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, Organizowanie rajdów,
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tras i wyścigów samochodowych, Zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, Edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, Usługi
rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących
napraw silników samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, Organizowanie wyścigów pojazdów, Nauka prowadzenia pojazdów użytkowych,
Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, Organizacja
zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów, Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Szkolenie z prowadzenia
pojazdów użytkowych, Usługi szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą pojazdów, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, Usługi instruktażowe w zakresie naprawy
pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności
prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem
na cztery koła, Dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, Udostępnianie informacji dotyczących
wyścigów motorowych, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw
silników, 42 Projektowanie samochodów, Przegląd samochodów, Projektowanie samochodów wyścigowych, Usługi ważenia samochodów ciężarowych, Świadczenie usług
w zakresie projektowania wnętrz samochodów, Usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi, Usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi, Opracowywanie pojazdów, Testowanie pojazdów, Ważenie pojazdów, Projektowanie pojazdów morskich, Projektowanie pojazdów mechanicznych,
Badanie techniczne pojazdów, Kontrola techniczna pojazdów, Usługi projektowania pojazdów, Projektowanie pojazdów lądowych, Projektowanie pojazdów szynowych, Projektowanie pojazdów oraz części i elementów pojazdów,
Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części do pojazdów lądowych, Usługi projektowania silników do pojazdów, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projektowanie tkanin wykończeniowych
do pojazdów silnikowych, Testowanie [kontrola] pojazdów
pod kątem sprawności, Badanie przydatności pojazdów
do ruchu drogowego, Usługi projektowania dotyczące
barw firmowych pojazdów, Usługi w zakresie przeglądu
nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub
sprzedających swoje pojazdy, Usługi z zakresu technologii
bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, Projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów
lądowych, Usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności
do ruchu drogowego], Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego
spalania do pojazdów lądowych, Kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Kontrola pojazdów mechanicznych przed transportem
[pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym],
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Badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Naprawa [konserwacja,
aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Legalizacja butli gazowych i instalacji gazowych w pojazdach,
45 Tropienie kradzionych pojazdów, Usługi lokalizowania
skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych
pojazdów.
544782
(220) 2022 07 05
UNI-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNI-TRUCK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 35 Aukcje samochodowe, Usługi w zakresie rejestracji samochodów, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, Dostarczanie pośrednictwem samochodów, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą
samochodów, działających na zasadach franchisingu, Usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Rejestracja
pojazdów i przeniesienie tytułu własności, Usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Prowadzenie targów
w sektorze motoryzacyjnym, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie
usług tych dostawców, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie
transportu i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym
w dziedzinie transportu i dostaw, Reklama w windach, Usługi
handlu detalicznego online w zakresie pojazdów, Usługi
sprzedaży detalicznej online w zakresie pojazdów, Usługi
handlu detalicznego w zakresie pojazdów, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie pojazdów, Usługi handlu hurtowego
w zakresie pojazdów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
pojazdów, 36 Ubezpieczenia samochodowe, Finansowanie
leasingu samochodów, Usługi finansowania samochodów,
Wycena używanych samochodów, Finansowanie zakupów
leasingowych samochodów, Finansowanie związane z samochodami, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym, Usługi
pośrednictwa w zakresie kredytów samochodowych, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Finansowanie leasingu pojazdów, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Usługi ubezpieczania pojazdów, Udzielanie
gwarancji na pojazdy, Gwarancje w zakresie pojazdów, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Usługi gwarancji
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w zakresie pojazdów, Usługi gwarancyjne dla pojazdów drogowych, Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe,
Finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych
pojazdów, Usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Zapewnienie środków finansowych na nabycie pojazdów,
Usługi finansowe związane z pojazdami mechanicznymi,
Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi finansowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, Zapewnianie środków pieniężnych na zakup pojazdów
silnikowych, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami pojazdów, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych, Usługi pożyczkowe dla handlowców w celu finansowania zapasów pojazdów, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów dzierżawy pojazdów silnikowych, Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień
umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek awarii pojazdów, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadków pojazdów, Usługi gwarancji finansowych w zakresie zwrotu
kosztów poniesionych na skutek wypadku lub awarii pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii
mechanicznej silnika, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia furgonetek, Ubezpieczenia budynków, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia kredytów,
Ubezpieczenia hipoteczne, Organizowanie ubezpieczenia,
Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia biur, Gwarancje
ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe, Agencje ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeń osobistych, Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenie garaży, Ubezpieczenie morskie,
Ubezpieczenia medyczne, Usługi ubezpieczeń domu,
Zawieranie ubezpieczeń transportowych, Zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, Wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Organizacja ubezpieczeń podróżnych, Usługi gwarantowania ubezpieczeń,
Zawieranie ubezpieczeń majątkowych, Ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenie od wypadków, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenia od pożaru, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, Zapewnianie ubezpieczenia
wakacyjnego, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia dotyczące własności, Ubezpieczenia dla biur, Usługi zarządzania
ubezpieczeniami, Zarządzanie ubezpieczeniami grupowymi, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubezpieczeniowych, Pośrednictwo
ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi dotyczące ubezpieczeń
gwarancji, Ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring],
Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Wyliczanie stawek składek ubezpieczeniowych, Świadczenie usług
w zakresie ubezpieczeń na życie, 37 Smarowanie samochodów, Przegląd samochodów, Polerowanie samochodów,
Czyszczenie samochodów, Naprawy samochodów, Malowanie samochodów, Konserwacja samochodów, Odświeżanie
lakieru samochodu, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Smarowanie [olejenie] samochodów, Tuning nadwozi
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samochodów, Instalowanie wyposażenia samochodowego,
Naprawa karoserii samochodowych, Strojenie silników samochodowych, Usługi stacji obsługi samochodów, Czyszczenie i mycie samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy lub
konserwacja samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, Naprawa samochodów na drodze, Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Wulkanizacja opon
samochodowych [naprawa], Usługi wymiany szyb samochodowych, Usługi wymiany oleju samochodowego, Usługi
w zakresie odnawiania samochodów, Wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, Malowanie ozdobnych pasków na samochodach, Renowacja sprzęgieł hydraulicznych
dźwigów samochodowych, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, Renowacja sprzęgieł pneumatycznych
dźwigów samochodowych, Renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, Usługi wymiany
przednich szyb samochodowych, Konserwacja lub naprawa
pojazdów samochodowych, Renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, Usługi pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
samochodów, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Usługi w zakresie aplikacji farby antykorozyjnej do podwozia samochodu, Kontrola samochodów
i ich części przed konserwacją i naprawą, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów, Usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego
z dojazdem do klienta, Smarowanie pojazdów, Konserwacja
pojazdów, Polerowanie pojazdów, Odnawianie pojazdów,
Malowanie pojazdów, Przegląd pojazdów, Remont pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie
higieniczne [pojazdy], Polerowanie [czyszczenie] pojazdów,
Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Smarowanie pojazdów drogowych, Konserwacja pojazdów mechanicznych,
Tankowanie pojazdów lądowych, Serwisowanie pojazdów
dostawczych, Regeneracja silników pojazdów, Naprawa powypadkowa pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów,
Instalowanie symulatorów pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Przebudowa chłodnic pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicznych, Usługi tuningu pojazdów, Konwersja
pojazdów [silniki], Usługi myjni pojazdów, Mycie pojazdów
mechanicznych, Naprawa pojazdów wodnych, Usługi tankowania pojazdów lądowych, Instalowanie części do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Instalowanie opancerzenia do pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Usługi awaryjnych
napraw pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów,
Usługi stacji naprawy pojazdów, Ładowanie akumulatorów
do pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Naprawa osi do pojazdów, Strojenie silników pojazdów mechanicznych, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Tankowanie pojazdów
sprężonym wodorem, Zabezpieczanie przeciwrdzewne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie antykorozyjne pojazdów silnikowych, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Tapicerowanie siedzeń w pojazdach, Nakładanie farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Nakładanie farb antykorozyjnych
na pojazdy, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, Wynajem
sprzętu do konserwacji pojazdów, Usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów silnikowych,
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Organizowanie naprawy silnikowych pojazdów lądowych,
Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Wstawianie okien do pojazdów silnikowych, Dostarczanie informacji o konserwacji pojazdów, Wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia,
Organizowanie konserwacji silnikowych pojazdów lądowych, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, Obsługa i naprawy
pojazdów silnikowych, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Usługi tankowania paliwa do pojazdów,
Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, Usługi tankowania benzyną pojazdów silnikowych, Naprawa
sprzęgieł do pojazdów lądowych, Naprawa układów zawieszenia do pojazdów, Naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, Naprawa sztywnych holi do pojazdów, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów wodnych, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych, Konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed rdzą, Zabezpieczanie przed rdzą pojazdów
silnikowych, Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed
korozją, Naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją, Usługi w zakresie
konserwacji pojazdów silnikowych, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silnikowych, Usługi doradcze
w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Wstawianie przednich szyb do pojazdów silnikowych, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów,
Usługi szklarskie w zakresie pojazdów rolniczych, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi naprawy
i obsługi pojazdów silnikowych, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi szklarskie w zakresie pojazdów budowlanych, Usługi tankowania gazem naturalnym
pojazdów silnikowych, Naprawa i konserwacja pojazdów
transportu publicznego, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Usługi związane z tapicerką i naprawą
pojazdów, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów lądowych, Naprawa pojazdów w ramach usług pomocy
drogowej, Usługi w zakresie konserwacji okien w pojazdach,
Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części
oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i usługi konserwacyjne], Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych
do transportu pasażerów, Naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja części
podwozia oraz nadwozia pojazdów, Usługi informacyjne
i doradcze związane z naprawą pojazdów, Pośrednictwo
w zakresie wymiany szyb przednich w pojazdach, Usługi
w zakresie konserwacji szyb przednich w pojazdach, Organizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w pojazdach, Naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Konserwacja części i akcesoriów
do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Usługi
warsztatów w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, Usługi w zakresie naprawy pojazdów
w nagłych wypadkach [pomoc drogowa], Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych
pojazdów mechanicznych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów,
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Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych
i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku w górnictwie, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy wykopach, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników,
Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia, Naprawa zamków, Naprawa alarmów, Naprawa kół, Naprawa dachów, Naprawa pomp, Naprawa turbin, Naprawa ciężarówek, Naprawa odbiorników radiowych, Wulkanizacja opon [naprawa],
Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa urządzeń
elektrycznych, Naprawa elementów silników, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa sprzętu komputerowego,
Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
pokryć podłogowych, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa przednich szyb, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa rolet okiennych, Informacja o naprawach, Naprawa
systemów doprowadzania gazu, Naprawa butli z gazem, Naprawa koryt do karmienia, Naprawa i konserwacja wind, Naprawa lub konserwacja pomp, Montaż i naprawa anten, Konserwacja i naprawa silników, Czyszczenie i naprawa skór, Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Instalowanie i naprawa
wind, Konserwacja i naprawa opon, Naprawa osi do maszyn,
Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa i konserwacja motocykli, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa i konserwacja pomp, Konserwacja i naprawa dźwigów, Naprawa lub konserwacja silników elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa odbiorników radiowych lub telewizyjnych, Montaż i naprawa anten
satelitarnych, Naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Naprawa lub
konserwacja transporterów (przenośników), Instalacja, wymiana i naprawa zamków, Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa
i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa urządzeń do filtrowania
powietrza, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych,
Naprawa podłóg z imitacji drewna, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Naprawa podnośników ścianki tylnej skrzyni ładunkowej, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja
urządzeń do chłodzenia, Naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa i konserwacja
automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa
sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, Instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników,
Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa
dotyczące automatów do zamykania drzwi, Naprawa filtrów
powietrza wlotowego i części do nich, Instalacja i naprawa
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wyświetlaczy z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładunku, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją silników elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją mechanicznych systemów parkingowych,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
zegarów i zegarków, Konserwacja i naprawa instalacji
do przechowywania ropy naftowej i gazu, Odnowa pomp
próżniowych i części do nich, Konserwacja wind, Naprawa
wind, Instalacja wind, Instalowanie wind, Naprawy lub konserwacja wind [windy], Usługi montażu wind, Regulacja silników, Smarowanie silników, Przegląd silników, Instalowanie
silników, Regeneracja silników, Czyszczenie silników elektrycznych, Konserwacja silników spalinowych, Przebudowa
i odnowa silników, Usługi naprawcze w zakresie silników,
Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spalania,
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Odnowa silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odnowa maszyn
i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Wykonywania zabudowy pojazdów, Serwisowanie i konserwowanie
zabudowy pojazdów, 39 Wypożyczanie samochodów, Parkowanie samochodów, Wynajem samochodów, Transport
samochodowy, Transport podróżnych samochodem, Ratownictwo [odzyskiwanie] samochodów, Usługi holowania
samochodów, Transport pacjentów samochodem, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Rezerwacja wypożyczanych samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych,
Dzierżawa samochodów ciężarowych, Transport wynajętych
samochodów, Organizowanie wynajmu samochodów, Usługi wynajmu samochodów, Wynajem samochodów elektrycznych, Pasażerski transport samochodowy, Przewóz samochodami ciężarowymi, Transport samochodami ciężarowymi, Transport samochodami opancerzonymi, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Usługi ratownictwa [odzyskiwania] samochodów, Wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, Rezerwacja samochodów do wynajęcia, Parkowanie samochodów przez obsługę, Wynajem samochodów
na wodór, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego,
Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych,
Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Wynajem
przyczep do przewozu samochodów, Wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, Usługi agencji ratownictwa
[odzyskiwania] samochodów, Holowanie samochodów
w nagłych przypadkach, Usługi w zakresie wypożyczania samochodów, Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Udzielanie informacji dotyczących tras samochodowych, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów,
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi,
Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów
osobowych i ciężarówek, Usługi w zakresie odprowadzania
samochodów na parking, Usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, Holowanie samochodów lub ciężarówek w nagłych przypadkach, Organizowanie wypożyczania
samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, Udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego, Holowanie
i transport samochodów w ramach usług pomocy drogowej, Udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia
za pośrednictwem Internetu, Pojazdy (Wypożyczanie -),
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Wynajmowanie pojazdów, Wypożyczanie pojazdów, Wynajem pojazdów, Parkowanie pojazdów, Holowanie pojazdów,
Transport pojazdów, Dostarczanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Wciąganie pojazdów, Wynajem pojazdów pasażerskich, Transport pojazdów mechanicznych, Wypożyczanie pojazdów kolejowych, Wypożyczanie części pojazdów, Organizowanie holowania pojazdów, Wynajem pojazdów użytkowych, Organizowanie wynajmu pojazdów, Wynajem pojazdów silnikowych, Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Wypożyczanie pojazdów silnikowych, Usługi lokalizacji pojazdów, Czarterowanie pojazdów podróżnych, Wypożyczanie pojazdów
drogowych, Wynajem pojazdów ciężarowych, Magazynowanie części pojazdów, Usługi holowania pojazdów, Wynajem pojazdów transportowych, Holowanie pojazdów drogowych, Kontraktowy wynajem pojazdów, Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Holowanie pojazdów mechanicznych,
Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi transportu pojazdami,
Transport pojazdami opancerzonymi, Wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu,
Czarterowanie pojazdów do transportu, Usługi ratownictwa
dla pojazdów, Ratowanie [odzyskiwanie] pojazdów mechanicznych, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wypożyczanie
i wynajem pojazdów, Wynajmowanie silnikowych pojazdów
drogowych, Usługi holowania pojazdów komercyjnych,
Transport ładunku pojazdem lądowym, Wynajem silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie silnikowych pojazdów lądowych, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych,
Wypożyczanie pojazdów na umowę, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów,
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Transport dwukołowymi pojazdami mechanicznymi, Umieszczanie ładunku
w pojazdach, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Usługi pomocy drogowej dla pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Usługi w zakresie
parkowania pojazdów, Wypożyczanie pojazdów silnikowych
na umowę, Ratownictwo [transport] pojazdów w powietrzu,
Wynajmowanie pojazdów wyposażonych w gondole, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep, Holowanie za pomocą
pojazdów mechanicznych, Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie
łodzi, Usługi rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów,
Wypożyczanie pojazdów wyposażonych w GPS, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Transport pasażerów pojazdami z szoferem, Transport pojazdami do ciężkich ładunków,
Transport pojazdami napędzanymi przez człowieka, Usługi
pomocy drogowej dla pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie ratownictwa [odzyskiwania] pojazdów, Usługi ratownicze [transport] pojazdów w wodzie, Usługi pomocy drogowej dla pojazdów użytkowych, Usługi ratownicze [transport]
pojazdów na lądzie, Usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, Wynajmowanie pojazdów wyposażonych
w platformy podnoszące, Zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu pasażerów, Udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, Udzielanie informacji dotyczących
usług parkowania pojazdów, Transport przedmiotów wartościowych w bezpiecznych pojazdach, Rezerwacja miejsc
na transport pojazdami silnikowymi, Usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Wynajmowanie miejsc
parkingowych i garaży dla pojazdów, Holowanie pojazdów
w ramach usług pomocy drogowej, Wciąganie pojazdów
w ramach usługi pomocy drogowej, Udzielanie informacji
na temat usług kierowania pojazdami, Ładowanie pojemników do przewozu ładunków na pojazdy szynowe, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do lokomocji drogą powietrzną,
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Przechowywanie jednostek pływających, jachtów, łodzi i pojazdów wodnych, Usługi wynajmu związane z pojazdami,
transportem i magazynowaniem, Zarządzanie ruchem pojazdów dzięki zaawansowanym sieciom komunikacyjnym
i technologii, Wynajmowanie pojazdów kolejowych do użytku w mierzeniu profili szynowych, Pomoc drogowa dla silnikowych pojazdów lądowych do użytku handlowego, Czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych, Określanie trasy pojazdów za pomocą
komputera w sieciach danych, Wynajmowanie pojazdów
kolejowych do użytku w ponownym profilowaniu profili szynowych, Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], Śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów
globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie],
Usługi dostawcze, Dostawa towarów, Transport i dostawy
towarów, Holowanie ciężarówek, Ładowanie ciężarówek,
Wypożyczanie ciężarówek, Wynajem ciężarówek i przyczep,
Holowanie ciężarówek w nagłych przypadkach, 40 Przyciemnianie okien samochodowych, Wytwarzanie na zamówienie pokrowców na samochody, Produkcja samochodów
na zamówienie dla osób trzecich, Wytrawianie sekwencji
wykrywalnych numerów identyfikacyjnych na szybach samochodów w celu identyfikacji konkretnego samochodu
odszukanego po kradzieży, Usługi kucia profilowego w odniesieniu do części samochodowych, Montaż na zamówienie nadwozi i podwozi samochodów na rzecz osób trzecich,
Złomowanie pojazdów, Akrylowe wykańczanie pojazdów,
Oklejanie pojazdów folia winylową, Wykonywanie na zamówienie pojazdów silnikowych, Wulkanizacja [nie naprawa],
41 Szkolenia kierowców samochodów, Organizacja wyścigów samochodowych, Organizowanie wyścigów samochodowych, Organizacja rajdów samochodowych, Szkolenie
z dziedziny naprawy samochodów, Organizowanie wyścigów samochodowych stock car, Szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, Rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy
samochodem, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla
kierowców samochodów, Edukacja i szkolenia w dziedzinie
inżynierii samochodowej, Usługi rozrywkowe świadczone
na torze wyścigów samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, Organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi,
Organizowanie wyścigów pojazdów, Nauka prowadzenia
pojazdów użytkowych, Nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, Organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, Szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów,
Szkolenie z prowadzenia pojazdów wyścigowych, Szkolenie
z prowadzenia pojazdów użytkowych, Usługi szkoleniowe
związane z naprawą pojazdów, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Usługi szkoleniowe związane
ze sprzedażą pojazdów, Szkolenia w zakresie prowadzenia
pojazdów mechanicznych, Usługi instruktażowe w zakresie
naprawy pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy
dotyczące wszelkich pojazdów, Organizowanie zawodów
i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, Usługi
szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła, Dostarczanie informacji dotyczących
sportów motorowych, Udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Prowadzenie
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warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników, 42 Projektowanie samochodów, Przegląd samochodów, Projektowanie samochodów wyścigowych, Usługi ważenia samochodów ciężarowych, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów, Usługi badawczo-rozwojowe związane z oponami samochodowymi,
Usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami
samochodowymi, Opracowywanie pojazdów, Testowanie
pojazdów, Ważenie pojazdów, Projektowanie pojazdów
morskich, Projektowanie pojazdów mechanicznych, Badanie
techniczne pojazdów, Kontrola techniczna pojazdów, Usługi
projektowania pojazdów, Projektowanie pojazdów lądowych, Projektowanie pojazdów szynowych, Projektowanie
pojazdów oraz części i elementów pojazdów, Projektowanie
części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części
do pojazdów lądowych, Usługi projektowania silników
do pojazdów, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów
silnikowych, Testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem
sprawności, Badanie przydatności pojazdów do ruchu drogowego, Usługi projektowania dotyczące barw firmowych
pojazdów, Usługi w zakresie przeglądu nowych i używanych
pojazdów dla osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, Projektowanie oprzyrządowania
do produkcji części do pojazdów lądowych, Usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji karoserii, Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych,
Kontrola lądowych pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Kontrola pojazdów mechanicznych przed transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu drogowym], Badania w dziedzinie mechaniki
dotyczące sportów motorowych, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów
komputerowych, Utrzymanie i naprawa oprogramowania,
Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Legalizacja butli gazowych i instalacji gazowych w pojazdach, 45 Tropienie kradzionych pojazdów,
Usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów.
544820
(220) 2022 07 06
JUZALA MEDICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOUTIQUE DENTAL
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 02.09.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
Usługi dentystyczne.
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544856
(220) 2022 07 06
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) La Boom
(510), (511) 3 Kosmetyki, odżywki do rzęs, henna, kosmetyki
do makijażu, lakiery do paznokci, lakiery hybrydowe środki
do usuwania lakieru, zmywacze do paznokci, środki do polerowania, kleje do sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, 8 Pilniki, pilniczki do paznokci, cążki,
nożyczki, polerki, zestawy do pedicure, zestawy do manicure, pęsety, szczypce do depilacji, przybory do kręcenia włosów, maszynki do golenia, żyletki, 35 Sprzedaż wymienionych towarów :kosmetyki, odżywki do rzęs, henna, kosmetyki do makijażu, lakiery do paznokci, lakiery hybrydowe środki
do usuwania lakieru, zmywacze do paznokci, środki do polerowania, kleje do sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, pilniki, pilniczki do paznokci, cążki,
nożyczki, polerki, zestawy do pedicure, zestawy do manicure, pęsety, szczypce do depilacji, przybory do kręcenia włosów, maszynki do golenia, żyletki.
(210)
(731)

544864
(220) 2022 07 07
LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LH
(510), (511) 35 Public relations, agencje public relations,
definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie
strategii komunikacji firm.

(210)
(731)

544865
(220) 2022 07 07
LIGHTHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LH LIGHTHOUSE
(510), (511) 35 Public relations, agencje public relations,
definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie
strategii komunikacji firm.
(210)
(731)

(210) 544866
(220) 2022 07 07
(731) BYLIŃSKA KLAUDIA, Soblówka
(540) (znak słowny)
(540) JELONKOWO
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 41 Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich,
Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja przyjęć, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Rozrywka
on-line, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie
przejazdów kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, Usługi rekreacyjne związane
z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, 43 Tymczasowe zakwaterowanie,
Pensjonaty dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania
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tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Obsługa
zakwaterowania członków organizacji, Organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie obiektów i sprzętu
dla przyczep kempingowych, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur,
udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep
turystycznych, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time
share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi recepcji na potrzeby
tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kuczy], Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w zakresie kwater
wczasowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania
[time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania, Usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego], Wynajem budynków przenośnych,
Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem pokoi jako
tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem przenośnych budynków modułowych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie umeblowanego
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(210)
(731)
(540)
(540)

544879
(220) 2022 07 07
OTAPOWICZ-GAWEŁ JUSTYNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
HULANKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 02.03.02, 02.03.08, 02.03.23, 21.03.25
(510), (511) 18 Torby, Podróżne torby na ubranie, Torby na zakupy wielokrotnego użytku, 25 Odzież, Obuwie,
Nakrycia głowy, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Zabawki dla
dzieci, Artykuły gimnastyczne, 41 Usługi wydawania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń
i egzaminów edukacyjnych, Usługi trenerskie, Sprawdziany
edukacyjne, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how
[szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Prowadzenie zajęć fitness, Informacja o edukacji, Kultura fizyczna,
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(210)
(731)
(540)
(540)

544885
(220) 2022 07 08
ULATOWSKI ZBIGNIEW, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
moc anioła
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(531) 04.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Organizowanie wczasów, 41 Organizowanie
kongresów edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie warsztatów, Doradztwo zawodowe, Seminaria
edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Organizowanie szkoleń biznesowych, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Usługi edukacyjne dla duchowieństwa, Organizowanie seminariów, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Usługi szkoleniowe
związane z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn
poprzez hipnozę, 44 Porady psychologiczne, Usługi fizjoterapii, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi medyczne, Organizacja wczasów edukacyjnych i leczniczych w systemie naturalnego uzdrawiania, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi
w zakresie medycyny i zdrowia związane z DNA, genetyką
i testami genetycznymi, Usługi bioenergoterapeutyczne,
usługi diagnostyki i terapii energetycznej, Usługi terapeutyczne w zakresie medycyny niekonwencjonalnej, Usługi
psychoterapeutyczne polegające na uwalnianiu pamięci
rodowych uzależnień stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, Usługi psychoterapeutyczne polegające na cofaniu się pamięcią wstecz do czasów genetycznych przodków
rodowych, Bioenergoterapia, 45 Doradztwo duchowe, Konsultacje mediumiczne.
544928
(220) 2022 07 11
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LNE MEDYCYNA estetyczna
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki].
(210)
(731)
(540)
(540)

544947
(220) 2022 07 08
NACZELNA RADA ADWOKACKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
a p ADWOKATURA POLSKA

(531) 03.07.02, 03.07.24, 24.09.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki
danych, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, Czasopisma elektroniczne, 16 Papier, Publikacje
promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Roczniki
(publikacje drukowane), Publikacje edukacyjne, Publikacje
drukowane, Notesy [artykuły papiernicze], Biurowe artykuły
papiernicze, Teczki [artykuły papiernicze], Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Artykuły papiernicze do pisania,
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], Karton z miazgi drzewnej [artykuły
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papiernicze], Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Notatniki, Notatniki
samoprzylepne, Notatniki [notesy], Artykuły biurowe, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Teczki [artykuły biurowe],
Segregatory [artykuły biurowe], Aktówki [artykuły biurowe],
Uchwyty do identyfikatorów [artykuły biurowe], Skoroszyty, Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty do dokumentów,
Skoroszyty na dokumenty, Wizytówki, Pióra i długopisy,
Ołówki, Książki, Podręczniki [książki], Kalendarze, Kalendarze
prawnicze, Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma],
Czasopisma prawnicze, Drukowane książki, czasopisma,
gazety i inne media papierowe, Druki, Formularze [blankiety, druki], Prospekty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Fotografie, Papier i karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, 35 Promowanie
działalności gospodarczej, Analizy gospodarcze, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Audyt działalności gospodarczej,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Badania działalności
gospodarczej i badania rynkowe, Usługi wyceny działalności
gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
38 Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia
personelu, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Prowadzenie seminariów, Organizacja seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek, Publikacja i redagowanie
książek, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikacja elektroniczna online periodyków i książek,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie elektronicznych publikacji online, Organizowanie
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi muzeów [wystawy], Nauczanie prawa,
Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego
i spraw socjalnych, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Organizowanie imprez sportowych, Organizacja zawodów sportowych, Przygotowywanie imprez
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i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych,
Organizacja turniejów i imprez sportowych, Udostępnianie
terenów rekreacyjnych, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie
doradztwa i konsultacji prawnych, prowadzenie badań i sporządzanie opinii prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie mediacji i negocjacji, usługi
arbitrażu.
(210) 544948
(220) 2022 07 08
(731) NACZELNA RADA ADWOKACKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PALESTRA
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki
danych, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne
bazy danych, Podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, Czasopisma elektroniczne, 16 Papier, Publikacje
promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Roczniki
[publikacje drukowane], Publikacje edukacyjne, Publikacje
drukowane, Notesy [artykuły papiernicze], Biurowe artykuły
papiernicze, Teczki [artykuły papiernicze], Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Artykuły papiernicze do pisania,
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], Karton z miazgi drzewnej [artykuły
papiernicze], Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Notatniki, Notatniki
samoprzylepne, Notatniki [notesy], Artykuły biurowe, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Teczki [artykuły biurowe],
Segregatory [artykuły biurowe], Aktówki [artykuły biurowe],
Uchwyty do identyfikatorów [artykuły biurowe], Skoroszyty, Skoroszyty i segregatory, Skoroszyty do dokumentów,
Skoroszyty na dokumenty, Wizytówki, Pióra i długopisy,
Ołówki, Książki, Podręczniki [książki], Kalendarze, Kalendarze
prawnicze, Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma],
Czasopisma prawnicze, Drukowane książki, czasopisma,
gazety i inne media papierowe, Druki, Formularze [blankiety, druki], Prospekty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe,
Fotografie, Papier i karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, 35 Promowanie
działalności gospodarczej, Analizy gospodarcze, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Audyt działalności gospodarczej,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Badania działalności
gospodarczej i badania rynkowe, Usługi wyceny działalności
gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
38 Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem
linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia
personelu, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Prowadzenie seminariów, Organi-
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zacja seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek, Publikacja i redagowanie
książek, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikacja elektroniczna online periodyków i książek,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie elektronicznych publikacji online, Organizowanie
lokalnych wydarzeń kulturalnych, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi muzeów [wystawy], Nauczanie prawa,
Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego
i spraw socjalnych, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Organizowanie imprez sportowych, Organizacja zawodów sportowych, Przygotowywanie imprez
i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych,
Organizacja turniejów i imprez sportowych, Udostępnianie
terenów rekreacyjnych, 45 Usługi prawne, Usługi w zakresie
doradztwa i konsultacji prawnych, Prowadzenie badań i sporządzanie opinii prawnych, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi
arbitrażu.
(210) 544949
(220) 2022 07 08
(731) NACZELNA RADA ADWOKACKA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MŁODA PALESTRA
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne, Magnetyczne nośniki danych, Optyczne nośniki
danych, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Komputerowe bazy danych, Interaktywne bazy danych, Podręczniki szkoleniowe w formacie
elektronicznym, Czasopisma elektroniczne, 16 Papier, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane,
Roczniki [publikacje drukowane], Publikacje edukacyjne,
Publikacje drukowane, Notesy [artykuły papiernicze], Biurowe artykuły papiernicze, Teczki [artykuły papiernicze],
Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Artykuły papiernicze do pisania, Teczki papierowe [artykuły papiernicze],
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Karton z miazgi
drzewnej [artykuły papiernicze], Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Notatniki, Notatniki samoprzylepne, Notatniki [notesy], Artykuły biurowe, Pióra i długopisy [artykuły biurowe],
Teczki [artykuły biurowe], Segregatory [artykuły biurowe],
Aktówki [artykuły biurowe], Uchwyty do identyfikatorów
[artykuły biurowe], Skoroszyty, Skoroszyty i segregatory,
Skoroszyty do dokumentów, Skoroszyty na dokumenty,
Wizytówki, Pióra i długopisy, Ołówki, Książki, Podręczniki
[książki], Kalendarze, Kalendarze prawnicze, Czasopisma
[periodyki], Periodyki [czasopisma], Czasopisma prawnicze, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media
papierowe, Druki, Formularze [blankiety, druki], Prospekty,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Fotografie, Papier
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i karton, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, 35 Promowanie działalności
gospodarczej, Analizy gospodarcze, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Audyt działalności gospodarczej,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności
gospodarczej, 38 Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizacja szkoleń,
Szkolenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Zapewnianie
szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia personelu,
Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Przygotowywanie
seminariów dotyczących szkoleń, Prowadzenie seminariów, Organizacja seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Publikowanie książek, Publikowanie
książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek,
Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikacja elektroniczna
online periodyków i książek, Publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Udostępnianie elektronicznych publikacji online, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi
muzeów [wystawy], Nauczanie prawa, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
Prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Organizowanie imprez sportowych, Organizacja zawodów sportowych, Przygotowywanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie zajęć
rekreacyjnych, Organizacja turniejów i imprez sportowych,
Udostępnianie terenów rekreacyjnych, 45 Usługi prawne,
Usługi w zakresie doradztwa i konsultacji prawnych, Prowadzenie badań i sporządzanie opinii prawnych, Usługi
pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne w zakresie
mediacji i negocjacji, Usługi arbitrażu.
(210) 544967
(220) 2022 07 11
(731) WICHROWSKI KRZYSZTOF, Lubraniec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DOM SENIORA BRONEK

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 05.01.03,
05.01.05, 07.03.11
(510), (511) 44 Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną.
544970
(220) 2022 07 11
4RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOX

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 03.01.08, 03.01.24,
26.05.04, 26.05.08, 26.05.10
(510), (511) 9 Smartfony, Zegarki inteligentne, Tablety, Tablety
cyfrowe, Komputery kieszonkowe w postaci zegarka, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery, Komputery przenośne,
Komputery typu all-in-one, Sprzęt z zakresu rzeczywistości
wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, 28 Kontrolery
do urządzeń do gier wideo, Konsole do gier video, Przenośne
konsole do gier wideo, Sprzęt do gier wideo, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 37 Instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego,
Instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie i naprawa komputerów, Naprawa
i konserwacja smartfonów, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych
i technologii informacyjnej, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 38 Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych,
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem sprzętu
komunikacji komórkowej, Wynajem urządzeń do dostarczania
wiadomości, Wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów
łącznościowych, Wypożyczanie smartfonów, Bezprzewodowe
usługi telefoniczne, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
Usługi elektronicznej transmisji danych, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji
cyfrowej, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji danych
przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej
i telekomunikacyjnej, Interaktywne usługi telekomunikacyjne,

Nr ZT36/2022

Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Usługi telekomunikacyjne świadczone
przez Internet, intranet i extranet, Usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, 39 Wynajem dronów do fotografowania, Wynajem dronów obserwacyjnych, Wynajem dronów
ochraniających, 41 Wynajem sprzętu do gier wideo, Wynajem
projektorów filmowych, Wynajem sprzętu audio i wideo, Wynajem sprzętu audiowizualnego, Wynajem sprzętu i urządzeń
audiowizualnych i fotograficznych, 42 Wynajem komputerów,
Wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego,
Wynajem sprzętu komputerowego, Wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, Wynajem sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
544984
(220) 2022 07 11
BEAUTY IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEAUTY IN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, takich jak: preparaty do depilacji, środki czystości,
kosmetyki, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, lakiery, odżywki, zmywacze i inne preparaty do pielęgnacji i ozdabiania
paznokci, przybory do pielęgnacji dłoni i stóp, do paznokci,
do depilacji, polegające na zgrupowaniu na rzecz osób tych
towarów, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni, w ofercie internetowej, w sklepie
internetowym, w sprzedaży wysyłkowej (pocztowej), Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Projektowanie
materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
41 Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie czasopism,
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie
podręczników, Publikowanie ulotek, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie książek instruktażowych,
Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie książek, czasopism,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

544993
(220) 2022 07 12
STRYJEWSKI MICHAŁ UNLIMITED, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
recominer
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(531)

27.05.01, 27.05.09, 15.01.13, 01.15.15, 26.01.01, 26.01.03,
26.04.04, 26.04.06, 26.04.09
(510), (511) 19 Odlewy niemetalowe.
545002
(220) 2022 07 11
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka eko smart
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw ekologicznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
świadczone w ramach stacjonarnych punktów sprzedaży
wykorzystujących technologie proekologiczne, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze
i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania,
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa)
przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice
naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu
i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne
rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania
lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
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metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny i obrabiarki
do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia
napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu
(z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj,
automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni
palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń
sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy
naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media
do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy
rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne
urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski
do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia
do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad
niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane
z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia
i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne,
aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria
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wspomagające współżycie seksualne, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania
pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy
i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów,
pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania
i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy,
nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach,
karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie
do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie,
niemetalowe, plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole,
laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub
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macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny
pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia
do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety,
niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne
i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła
stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu
i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla
włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, o/doby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów,
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia
ścian i sufitów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt
do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby
choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj,
oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady
i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów,
ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody,
sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy
korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
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i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara,
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy,
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nim, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje
realizowane w ramach stacjonarnych punktów sprzedaży
wykorzystujących rozwiązania proekologiczne.
545006
(220) 2022 07 11
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA VEGANKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, Pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób,
Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane,
Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka,
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu,
Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej,
Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez
internet z dietetyczną żywnością do celów leczniczych,
dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży
mięsnej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski
w cieście, kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze,
krwawa kiszka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone,
pasty zawierające tłuszcz do kanapek, produkty gotowe
na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, konserwy
mięsne, podroby mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne,
produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, raki
nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny.
(210)
(731)
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545007
(220) 2022 07 11
TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bubbles MAKE ME HAPPY
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.12, 11.03.01, 11.03.02, 19.07.01
(510), (511) 1 Alkohol.
545008
(220) 2022 07 11
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA PARÓWKI VEGANKI
(510), (511) 5 Parówki jako dietetyczna żywność do celów
leczniczych, 29 Kiełbasy, Produkty gotowe na bazie mięsa,
Produkty gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie
drobiu, Wędliny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: parówki jako dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Kiełbasy, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Produkty
mięsopodobne, Wędliny.
(210)
(731)

545009
(220) 2022 07 11
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA PARÓWKI WEGANKI
(510), (511) 5 Parówki jako dietetyczna żywność do celów
leczniczych, 29 Kiełbasy, Produkty gotowe na bazie mięsa,
Produkty gotowe na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie
drobiu, Wędliny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże,
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych
lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: parówki jako dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Kiełbasy, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe
na bazie wędlin, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Produkty
mięsopodobne, Wędliny.
(210)
(731)

545010
(220) 2022 07 11
BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) JBB BAŁDYGA WEGANKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka,
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych,
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne,
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy,
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne: podroby
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż:
spożywczej: odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec,
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny,
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy
szpik kostny jadalny.
(210) 545044
(220) 2022 07 12
(731) PŁOSZAJCZAK ANDRZEJ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Meble Black Art
(510), (511) 20 Meble, Meble kuchenne, Narożniki [meble],
Meble wypoczynkowe, Fotele wypoczynkowe, Meble sypialne, Szafki do sypialni, Stoły [meble], Krzesła, Ławy [meble],
Materace, Szezlongi, Pufy [meble].
545048
(220) 2022 07 13
PERFECTSET LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECTSET LOGISTICS
(210)
(731)

(540) (znak słowny)
(540) ARCO
(510), (511) 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie i gąbki, Pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), Materiały do wytwarzania pędzli,
Sprzęt do czyszczenia, Wełna (wata stalowa), Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Wyroby szklane do użytku domowego i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego lub laboratoryjnego wyroby porcelanowe i ceramiczne,
29 Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże,
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy),
Przyprawy, Lód, 31 Ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), produkty ogrodnicze, leśne, Żywe zwierzęta, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.
(210) 545113
(220) 2022 07 14
(731) RYBICKI MICHAŁ, Jastarnia
(540) (znak słowny)
(540) LODY BAŁTYCKIE
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Lody włoskie, Lody
w proszku, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Polewy do lodów, Mieszanki do lodów, Rożki do lodów, Proszki do sporządzania lodów, Wafelki do lodów (w kształcie stożka), Naturalne aromaty dodawane do lodów (inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne), Jadalne wafle, Sorbety [lody], Lodowe
wyroby cukiernicze, Gofry, 43 Lodziarnie, Kawiarnie, Usługi
cateringu zewnętrznego.
(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)

545062
(220) 2022 07 12
OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

545118
(220) 2022 07 14
018718600
(320) 2022 06 17
(330) EM
WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
POSCASH

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Usługi w zakresie finansowania i pożyczek,
Usługi finansowania, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Organizowanie finansów dla firm, Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługa
zapewniania finansów dla przedsiębiorstw, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Pożyczki, Pożyczki
firmowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw.
545141
(220) 2022 07 14
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTROMECHATRON
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Sprawdziany edukacyjne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Spedycja towarów drogą lądową, Organizowanie transportu towarów, Transport towarów,
Wynajem ciężarówek i przyczep, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem samochodów ciężarowych.
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545142
(220) 2022 07 14
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLTELEINFO
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Sprawdziany edukacyjne, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(210)
(731)

(210) 545143
(220) 2022 07 12
(731) NGUYEN THI BICH NGOC, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) Ania Lulo
(510), (511) 25 Bielizna damska.
545165
(220) 2022 07 15
MTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokółka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Urządzenia do przenoszenia i transportu,
12 Pojazdy i środki transportu.
545211
(220) 2022 07 18
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CETALERGEDD
(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
(210)
(731)
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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 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, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
545212
(220) 2022 07 18
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEVALERGEDD
(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 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, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

545213
(220) 2022 07 18
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FEXALERGEDD
(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 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, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty
i narzędzia weterynaryjne.
(210)
(731)

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

545215
(220) 2022 07 18
SKRZYPEK PIOTR SKRZYPEK STOMATOLOG, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SKRZYPEK STOMATOLOGIA

giczna, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Stomatologia kosmetyczna,
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545274
(220) 2022 07 18
TUĞRUL DENIZHAN, Racibórz
(znak słowno-graficzny)
FL LEOLA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 03.07.17
(510), (511) 25 Odzież damska, męska i dziecięca, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, bielizna, koszule, koszule z krótkimi
rękawami, dzianina (odzież), kamizelki, kombinezony, kurtki,
legginsy, podkoszulki, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki,
spódnice, spódnico-spodenki, spodnie, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce (odzież), wyroby pończosznicze, bluzki, bluzy dresowe, damskie luźne topy, kurtki
(odzież).
(210)
(731)
(540)
(540)

545294
(220) 2022 07 19
ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
FIGHTER SHOP

(531)

27.05.01, 29.01.13, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.04, 26.01.13,
26.01.16, 26.01.18, 21.03.23
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z artykułami
odzieżowymi, odzieżą sportową, nakryciami głowy, obuwiem, sprzętem do sportów walki, oferowanie w sklepach
internetowych towarów z branży odzieżowej, branży artykułów i odzieży sportowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii, Usługi nauczania związane
z branżą stomatologiczną, Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 44 Usługi protetyki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Pomoc stomatolo-

Nr ZT36/2022

545303
(220) 2022 07 19
MYŚLIWIEC MONIKA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
blawesome

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.01.01, 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 3 Sole do kąpieli, Sole zapachowe do kąpieli,
Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Aromatyczne olejki do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, Nie-

Nr ZT36/2022
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lecznicze balsamy, Kremy kosmetyczne, Perfumy, Peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do włosów, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Maseczki do twarzy, 4 Świece, Świece zapachowe, 5 Lecznicze mineralne sole do kąpieli, Sole do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów
medycznych, Olejki lecznicze, Balsamy do użytku medycznego, Lecznicze balsamy, 35 Usługi handlu detalicznego
dotyczące kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych.
545372
(220) 2022 07 21
SKYLIGHT BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RENTYEARS
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.03, 07.01.08
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe dotyczące
nieruchomości, 36 Administrowanie nieruchomościami,
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania
w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe],
Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie
nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi
zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu
detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieru-
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chomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich],
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wycena
w kwestiach majątku nieruchomego, Wyceny finansowe
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 41 Szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym,
Usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków
od nieruchomości, Usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kursy
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w zakresie
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie
kursów w zakresie szkoleń technicznych, Organizowanie
programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów
szkoleniowych, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie szkoleń handlowych, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia
biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia personelu,
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edukacyjne
związane ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe w zakresie
doradztwa do spraw zarządzania, Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń handlowych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Warsztaty
w celach szkoleniowych, Wyznaczanie standardów szkoleń,
Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego.
(210) 545373
(220) 2022 07 21
(731) ŁUKASZEWICZ DOMINIK, Sępólno Krajeńskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SAND INVEST

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.04.10, 26.04.11, 26.04.16
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Drewno i sztuczne drewno, Budowlane (Drewno -), Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe, Budowlane
elementy z betonu, Budowle drewniane, 35 Zarządzanie
biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe atrakcjami dla
odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biurami działalności gospodarczej
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe dla sklepów,
Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie
biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe
w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki
na rzecz innych osób, Zarządzanie działalnością handlową,
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie mieszkaniami, Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi
ubezpieczeniowe, Administrowanie nieruchomościami,
Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie nieruchomości,
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], Inwestycje majątkowe [nieruchomości],
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Ocena
i wycena nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, Zapewnienie finansowania
rozbudowy nieruchomości, Zapewnianie środków finanso-

Nr ZT36/2022

wych na rozwój nieruchomości, Zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Usługi zarządzania nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem
mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa zakładów przemysłowych, Ciesielstwo, Budowanie konstrukcji
żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych
i wznoszących, Instalacja systemów ochrony środowiska,
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Remont nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Konserwacja
nieruchomości, Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa
nieruchomości [budownictwo], Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budownictwo
mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, Naprawa i konserwacja budynków
mieszkalnych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 42 Usługi
projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Sporządzanie
raportów dotyczących planowania nieruchomości, Planowanie budowy nieruchomości, Oględziny nieruchomości,
Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych.
545379
(220) 2022 07 21
ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) AVENA
(510), (511) 11 Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne,
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory punktowe, Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rury oświetleniowe,
Żarniki do lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe.
(210)
(731)

545381
(220) 2022 07 21
ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) RADIX
(510), (511) 11 Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne,
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory punktowe, Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rury oświetleniowe,
Żarniki do lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe.
(210)
(731)

545383
(220) 2022 07 21
ELBITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ZOLIA
(510), (511) 11 Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne,
Lampy oświetleniowe, Lampy stojące, Lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, Latarki, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Latarnie oświetleniowe, Reflektory do lamp, Reflektory do pojazdów, Reflektory punktowe, Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rury oświetleniowe,
Żarniki do lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

545384
(220) 2022 07 21
PIASECKI BOGDAN MAZURSKIE MIODY, Tomaszkowo
(znak słowno-graficzny)
BEE KEEPER’S

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.13.04
(510), (511) 33 Wódki, Whisky, Napoje alkoholowe, Napoje
alkoholowe destylowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

545393
(220) 2022 07 21
ŻUREK AGNIESZKA, Brzeźnica
(znak słowno-graficzny)
POLIGON STRAŻACKI

(531) 27.05.01, 02.07.23, 26.01.01, 26.01.16, 01.15.05, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Podręczniki pomocnicze
do nauki, Teczki na dokumenty, Papier, Torby papierowe,
Pojemniki papierowe, Pudełka kartonowe, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Drukowane
bilety wstępu na imprezy, Banery wystawowe z papieru,
Zeszyty, Szkolne zeszyty, Notesy, Notatniki samoprzylepne,
Kartki okolicznościowe, Ilustrowane albumy, Książki, Obrazy i zdjęcia, Piórniki, Pocztówki, Worki papierowe, Pióra
i długopisy, Kredki ołówkowe, Naklejki, Albumy weselne,
25 Mundury, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież
dziecięca, Odzież treningowa, Bluzy dresowe, Kurtki, Szaliki,
Koszulki z nadrukami, Funkcjonalne koszulki termoaktywne,
Koszulki polo, Spodnie, Spodenki, Getry, Skarpety sportowe,
Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, Rękawiczki, Obuwie, Obuwie robocze, Maski ochronne [odzież],
35 Reklama, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością
sportową, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
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daży hurtowej w związku z odzieżą, Produkcja materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej,
41 Nauczanie i szkolenia, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Usługi szkoleniowe
w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, Szkolenie techniczne
dotyczące zagrożenia pożarowego, Organizowanie rozrywki
podczas uroczystości weselnych, Szkolenia sportowe, Kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Produkcja filmów szkoleniowych,
Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, Organizowanie
konkursów, Organizowanie zawodów, Organizowanie turniejów, Organizowanie konferencji, Organizowanie obozów
sportowych.
(210) 545401
(220) 2022 07 22
(731) MIRGAVVAM MAHIR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Restauracja Buta
(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami,
43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania
na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 545406
(220) 2022 07 22
(731) MIRGAVVAM MAHIR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Buta
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

545409
(220) 2022 07 22
KANTURSKI KRZYSZTOF, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Maglev-UVprinter.pl

(531) 27.05.01, 24.17.02, 24.17.03, 29.01.13
(510), (511) 9 Drukarki, Drukarki laserowe, Skanery obrazów,
Sterowniki drukarki laserowej.
(210) 545420
(220) 2022 07 22
(731) SEKUŁA ŁUKASZ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Yasai
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje,
Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Dokonywanie rezerwacji
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restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Rezerwacja stolików w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyjne,
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
545442
(220) 2022 07 23
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC
I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TaHoVi
(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)

(210) 545453
(220) 2022 07 24
(731) DROZD KLAUDIA, Skrzyszów
(540) (znak słowny)
(540) OG Tush
(510), (511) 44 Salony tatuażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

545483
(220) 2022 07 25
UNIMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(znak słowno-graficzny)
F.

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie
i/lub hurtowni oraz na stronie internetowej różnych towarów
obejmujących: kominy metalowe, kominowe trzony metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe, przenośne

Nr ZT36/2022

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

545527
(220) 2022 07 26
SZYMAŃSKI PIOTR PS-PROJECT, Radom
(znak słowno-graficzny)
LSbricks

(531)

26.01.01, 26.01.12, 26.01.20, 25.07.01, 25.07.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Klocki
do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Klocki
do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć.
(210)
(731)
(540)
(540)

545535
(220) 2022 07 25
GÓRSKA-KANABUS ZUZANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Kierunek Małżeństwo

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 E-booki (elektroniczne publikacje tekstowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach), podcasty, podcasty
do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, filmy wideo, elektroniczne terminarze osobiste, oprogramowanie
gier komputerowych do pobrania, oprogramowanie gier
komputerowych nagrane, pliki graficzne do pobierania, pliki
muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne do po-
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bierania, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały
edukacyjne, książki, notesy, kursoksiążki, planery, workbooki,
terminarze, kalendarze, zeszyty do pisania lub rysowania, karty do kolekcjonowania, 38 Zapewnienie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, udostępnianie forów internetowych online, transmisja podcastów, fora (pokoje rozmów)
dla serwisów społecznościowych, usługi pokojów rozmów
(chatroom) dla serwisów społecznościowych, transmisja
plików cyfrowych, 41 Przekazywanie know-how (szkolenia), kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), mentoring, usługi edukacyjne i instruktażowe, coaching, programy edukacyjne, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, usługi wideo na potrzeby
realizacji wydarzeń, organizacja webinarów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 44 Usługi
psychologów, 45 Agencje matrymonialne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi serwisów społecznościowych online.
545552
(220) 2022 07 26
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SENSE MED & SPA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów
diety, produktów dietetycznych, artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością handlową,
Promowanie wydarzeń specjalnych, Usługi promocji zdrowia, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne
związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie
i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka
pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness,
Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku,
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni
związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty
i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowa(210)
(731)
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dzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów
osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy,
Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], Stomatologia, Usługi stomatologiczne, Usługi
protetyki stomatologicznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi opieki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi medyczne, Usługi: pomocy medycznej, chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycznej i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Chirurgia
plastyczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne kliniki), Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, Sanatoria,
Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie urody, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja medyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Konsultacje medyczne, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
Kuracje do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg,
Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie alergii, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, Odbudowa włosów, Opieka medyczna
i zdrowotna, Pielęgnacja urody, Poradnictwo medyczne,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Salony piękności, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi
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analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi
badań krwi, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi
doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
dietetyki, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi laserowego usuwania
owłosienia, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, Usługi lekarskie, Usługi manicure i pedicure, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi
opieki zdrowotnej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji
stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pomocy medycznej,
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi terapeutyczne,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, Usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających, Usługi zabiegów na cellulitu, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wykonywanie badań medycznych, Wynajem sprzętu do celów medycznych,
Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie instrumentów medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
545553
(220) 2022 07 26
VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) SENSE MED & SPA

(531)

27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży sprzętu do fizjoterapii, suplementów
diety, produktów dietetycznych, artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością handlową,
Promowanie wydarzeń specjalnych, Usługi promocji zdrowia, 41 Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi edukacyjne
związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie
i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka
pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą,
Szkolenie w zakresie diety nie medyczne, Usługi sportowe
i w zakresie fitnessu, Treningi zdrowotne i treningi fitness,
Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku,
Udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi siłowni
związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym
za pośrednictwem strony internetowej online, Obiekty
i sprzęt do aerobiku i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja konkursów sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów
osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż, Masaż sportowy,
Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna w zakresie
masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie
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obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi doradztwa dietetycznego
[medyczne], Stomatologia, Usługi stomatologiczne, Usługi
protetyki stomatologicznej, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi opieki stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie fluoryzacji zębów, Usługi medyczne, Usługi: pomocy medycznej, chirurgii ogólnej, plastycznej, estetycznej i kosmetycznej, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Chirurgia
plastyczna, Domy dla rekonwalescentów, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Kliniki medyczne, Lecznice (prywatne kliniki), Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna, Sanatoria,
Szpitale, Pomoc medyczna, Porady w zakresie farmakologii,
Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo
medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie urody, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja medyczna, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Konsultacje medyczne, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
Kuracje do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg,
Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie alergii, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, Odbudowa włosów, Opieka medyczna
i zdrowotna, Pielęgnacja urody, Poradnictwo medyczne,
Profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne
doradztwo związane z dietą, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie badań medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Salony piękności, Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji pacjentom w zakresie
zażywania leków, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi
analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi
badań krwi, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi
doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie
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dietetyki, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi kosmetyczne, Usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi laserowego usuwania
owłosienia, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi lecznicze
dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania
tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem
włosów, Usługi lekarskie, Usługi manicure i pedicure, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne
w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne
w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi, Usługi mikrodermabrazji, Usługi
opieki zdrowotnej, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji
stóp, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pomocy medycznej,
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi terapeutyczne,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, Usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów
upiększających, Usługi zabiegów na cellulitu, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wykonywanie badań medycznych, Wynajem sprzętu do celów medycznych,
Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie instrumentów medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.

ry warzywne, Burgery sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
sosie (cheonggukjang-jjigae), Suszona soja, Tempeh, Seitan
(substytut mięsa), Yuba (skórka z tofu), Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy (hummus), Pasty
na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Sałatki
delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.

545586
(220) 2022 07 26
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Dobra Przechlewo od 1994
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe
dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie i mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie,
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety
z tofu, Przekąski na bazie tofu, Soja (przetworzona), Burge-

(531) 05.03.14, 06.07.25, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone
produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania
z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce,
Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przekąski na bazie
tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe,
Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu],
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin

(210)
(731)

545587
(220) 2022 07 26
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Dobra
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone
produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania
z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce,
Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przekąski na bazie
tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe,
Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu],
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw,
Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny,
Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa,
suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.
(210)
(731)

545588
(220) 2022 07 26
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA DOBRA Przechlewo od 1994
(210)
(731)
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strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw,
Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny,
Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa,
suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.
545589
(220) 2022 07 26
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA DOBRA Przechlewo od 1994
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02, 05.03.14, 06.07.25
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone
produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe dania
z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa,
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce,
Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie, Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów
mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety z tofu, Przekąski na bazie
tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe,
Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty
sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan [substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu],
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw,
Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny,
Sałatki delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa,
suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.
545595
(220) 2022 07 26
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Calux C
(510), (511) 1 Nawozy, zwłaszcza wapno węglowe.

(210)
(731)

545596
(220) 2022 07 26
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Calux Tlenkowe
(510), (511) 1 Nawozy, zwłaszcza wapno tlenkowe.
(210)
(731)

545598
(220) 2022 07 26
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Calux Mag
(510), (511) 1 Nawozy, zwłaszcza wapno magnezowe.

(210)
(731)

(210) 545609
(220) 2022 07 27
(731) PALUCH MARCIN, Radom
(540) (znak słowny)
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(540) PaluchGroup
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, remontowe i konserwacyjne w zakresie budowy nieruchomości, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie nimi, Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi napraw budowlanych,
Usługi rozbiórki i przygotowywania terenu pod budowę, w tym
burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych,
Roboty ziemne, Odwadnianie terenu, Drenowanie terenów,
Wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki
gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych
i podobnych, Usługi w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji
budowlanych, w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
dźwigowych, schodów ruchomych, drzwi automatycznych
i obrotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej,
akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie wykończeniowych
robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie stolarki
budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowanie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych ceramicznych,
betonowych lub kamiennych, układanie pokryć dywanowych
i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne mycie budynków, Usługi w zakresie specjalistycznych robót budowlanych,
w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

545615
(220) 2022 07 27
QIU BAOCHUN, Jabłonowo
(znak słowno-graficzny)
aura.via

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.06
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
545646
(220) 2022 07 28
WINE 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) LACOSTA
(510), (511) 33 Wino.
(210)
(731)

545658
(220) 2022 07 28
GRABOWSKI JAKUB, PRZYBYLAK MATEUSZ,
SOŁTYSIK ADRIAN CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII
MATEMBLEWO SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alcea CENTRUM ZDROWIA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.13
(510), (511) 44 Psychiatria, Badania psychologiczne, Badanie
osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Informacja
medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie
profili psychologicznych, Psychoterapia, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Testy psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej,
Usługi klinik medycznych, Usługi lekarskie, Usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, Usługi psychiatryczne,
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych,
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie
psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie
psychologii pracy, Usługi w zakresie testów psychologicznych,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
545659
(220) 2022 07 28
GRABOWSKI JAKUB, PRZYBYLAK MATEUSZ,
SOŁTYSIK ADRIAN CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII
MATEMBLEWO SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ALCEA
(510), (511) 44 Psychiatria, Badania psychologiczne, Badanie
osobowości do celów psychologicznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, Informacja
medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Prowadzenie placówek medycznych, Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przygotowywanie
profili psychologicznych, Psychoterapia, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Testy psychiatryczne, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej,
Usługi klinik medycznych, Usługi lekarskie, Usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, Usługi psychiatryczne,
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych,
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie
psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie
psychologii pracy, Usługi w zakresie testów psychologicznych,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego.
(210)
(731)

(210)
(731)

545682
(220) 2022 07 29
INSART INSTITUTE OF ADVANCED RESEARCH
AND TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) IT2engineering
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje
w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Elektroniczne przetwarzanie danych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], 41 Badania edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Kursy
szkoleniowe w dziedzinie bankowości, Kursy szkoleniowe
w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie warsztatów, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych
w dziedzinie biznesu, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy edukacyjne
związane z automatyzacją, Kursy instruktażowe, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe dla
młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe związane z projektowaniem baz danych, Kursy
szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy szkoleniowe
związane ze sprzętem komputerowym, Kursy szkoleniowe
związane z analizą systemów, Kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, Przeprowadzanie
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
Usługi szkoleniowe dotyczące testowania wspomaganego
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komputerowo, Informacje związane z egzaminowaniem, Organizacja egzaminów [edukacja], Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przygotowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, Usługi egzaminowania (edukacyjne), 42 Analiza
i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza opracowywania produktu, Analiza projektu produktu, Doradztwo
techniczne dotyczące testowania, Doradztwo w dziedzinie
kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości,
Kontrola i testowanie jakości, Kontrola jakości w zakresie
oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, Nadzór i inspekcja techniczna, Ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu
o test wzorcowy, Ocena wydajności przetwarzania danych
w oparciu o test wzorcowy, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie
opracowywania nowych produktów, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi testowania obciążenia stron
internetowych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie testów technicznych, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne
dotyczące technologii informacyjnej, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania technologiczne, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, Pisanie techniczne, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Projektowanie naukowe i technologiczne, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Udzielanie
informacji dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi konsultacyjne dotyczące badań technologicznych, Badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo techniczne
związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej inteligencji, Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, Konsultacje w dziedzinie
technologii informacyjnej, Konsultacje technologiczne
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania
komputerowego, Studia wykonalności w zakresie komputerów, Udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, Usługi doradcze i in-
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formacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury
technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne
dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze
i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradztwa
technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej,
Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej,
Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w zakresie
systemów komputerowych, Usługi w zakresie konsultacji
i doradztwa komputerowego, Usługi techniczne w zakresie
pobierania oprogramowania, Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, Usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania
komputerowego do potrzeb klienta, Usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi projektowania dotyczące programów komputerowych,
Usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi pisania programów komputerowych, Usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów,
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze i rozwojowe dotyczące
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości
oprogramowania, Tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, Tworzenie, uaktualnianie
i adaptacja programów komputerowych, Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie programów komputerowych, Świadczenie
usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie
problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc
techniczna], Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Projektowanie, opracowywanie
i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego,
Programowanie stron internetowych, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Programowanie programów do przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Programowanie oprogramowania
komputerowego do szacowania i obliczania danych, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem
komputerowym.
545731
(220) 2022 08 01
REALWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REAL WEAR
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki do użytku osobistego, Preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty
toaletowe, Produkty perfumeryjne, Kosmetyki do włosów,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
Niemedyczne preparaty do kąpieli, Bawełniane płatki kosmetyczne, 9 Odzież chroniąca przed wypadkami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, Odzież ochronna o dużej widoczności,
Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami,
Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, Odzież do utrzymywania się na powierzchni wody,
Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub
urazami], Izolowana odzież ochronna zabezpieczająca przed
wypadkami lub urazami, Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Artykuły odzieży ochronnej
dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochronne nakrycia głowy, Nakrycia głowy do uprawiania
sportu chroniące przed urazami, Ochronne nakrycia głowy
zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie ochronne,
Ochronne obuwie robocze, Obuwie ochronne zapobiegające
wypadkom lub urazom, Rękawice do ochrony przed wypadkami, 18 Plecaki, Plecaki turystyczne, Plecaki sportowe, Plecaki
do noszenia niemowląt, Torby sportowe, 25 Odzież, Odzież
sportowa, Odzież treningowa, Odzież gimnastyczna, Odzież
nieprzemakalna, Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież do sztuk walki,
Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież męska,
damska i dziecięca, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież sportowa zawierająca czujniki cyfrowe, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Maseczki na twarz
(odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, Bielizna,
Bielizna termoaktywna, Termoaktywne nakrycia głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Czapki sportowe, Czapki
jako nakrycia głowy, Akcesoria na szyję, Ocieplacze na szyję,
Rękawiczki, Obuwie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie
gimnastyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Promocja sprzedaży, Pokazy towarów, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Informacja handlowa, Udzielanie
porad dla konsumentów o produktach.
545755
(220) 2022 08 02
DKSM MIROSŁAW HAŁDYS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) Kora Księżycowa
(510), (511) 19 Łupek, Kamień budowlany, Kamień, Płytki kamienne, Łupki kamienne, Dachówki kamienne, Odłamki kamienia, Kamień na ściany, Kamień naturalny, Kamień podkładowy, Kamienie krawężnikowe, Kamienie brukowe, Kamień,
(210)
(731)
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skała, glina i minerały, Płyty z naturalnego kamienia, Płytki
z kamienia naturalnego, Gotowe kamienie brukowe, Bloki wykonane z kamienia naturalnego, Kamienie stosowane
do wzmacniania nasypów, Kamienie do zwieńczeń do słupów podporowych, Płyty i płytki z kamienia naturalnego,
Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni,
Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku,
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Kamienie podtrzymujące nasyp w celu umożliwienia wzrostu roślin, Materiały
budowlane z kamienia naturalnego.
545792
(220) 2022 08 02
WHITE WOOD FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White Wood FINANSE

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Detaliczne usługi finansowe, Finansowe usługi konsultingowe, Osobiste usługi finansowe, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego.
545797
(220) 2022 08 02
NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze!
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie
z myślą o osobach trzecich różnych towarów w warunkach
pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi i wyposażenia
wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny,
finansowanie projektów deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 37 Usługi budowlane,
Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi konserwacji
budynków, Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn
i sprzętu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu
środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych,
usługi magazynowe i wynajem powierzchni magazynowych,
42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi
projektowania i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa
prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży
i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(210)
(731)
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545802
(220) 2022 08 02
NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze!

(210)
(731)

24.15.01, 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie
i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych towarów
w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi
i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, 36 Usługi
w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi
w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, finansowanie projektów deweloperskich
oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod
inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami,
37 Usługi budowlane, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi konserwacji budynków, Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn i sprzętu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie
nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi
w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe
i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania
i wyposażania wnętrz budynków, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami.
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szlachetne i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

545836
(220) 2022 08 03
TURZYŃSKI GRZEGORZ, Wdzydze Kiszewskie
(znak słowno-graficzny)
Dom Żeglarza SAILOR

(531)

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

545834
(220) 2022 08 03
MOKRZYCKA ELŻBIETA BIOLANDER, Kolbuszowa
(znak słowno-graficzny)
AMÉTRINE lumière & beauté

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 25.01.05, 25.01.06
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
545872
(220) 2022 08 04
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNEHANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kuchenny Strażak
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czyszczące, Detergenty, Detergenty do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym,
Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty w piance,
Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płyny do czyszczenia,
Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne do czyszczenia
do użytku domowego, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty
do czyszczenia podłóg, Preparaty do odbarwiania, Proszki
do polerowania, Środki czyszczące do użytku domowego,
Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Substancje do szorowania, Żrące środki czyszczące, Preparaty
wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego,
Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące,
Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Aerozole odtłuszczające, Preparaty odtłuszczające
do celów domowych, Preparaty do odtłuszczania, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
Środki odtłuszczające do czyszczenia, 5 Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki dezynfekujące do użytku domowego,
Środki odkażające do użytku domowego.
(210)
(731)

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 05.05.20, 05.03.13
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty toaletowe, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale

545874
(220) 2022 08 04
KONECKI MIŁOSZ, Iława
(znak słowno-graficzny)
K KONSTAL

(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 6 Wyroby ze stali, Ocynkowane arkusze blachy
stalowej, Siatki metalowe, Drut metalowy [metale nieszlachetne], Rury metalowe, Blachy metalowe, Płyty z metalu,
Kratownice metalowe, Pręty metalowe, Pręty stalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Profile metalowe, Bramy metalowe,
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Ogrodzenia metalowe, Parkany metalowe, Barierki metalowe,
Zawiasy metalowe, Podpory metalowe, Metalowe konstrukcje, Kształtowniki z metalu, Materiały zbrojeniowe metalowe,
Pręty do spawania, Drut do spawania, Metale do spawania,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: wyrobów ze stali, ocynkowane arkusze blachy stalowej, siatek metalowych,
drutu metalowego, rur metalowych, blach metalowych,
płyt z metalu, kratownic metalowych, prętów metalowych,
prętów stalowych, pokryć dachowych metalowych, profili metalowych, bram metalowych, ogrodzeń metalowych,
parkanów metalowych, barierek metalowych, zawiasów
metalowych, podpór metalowych, konstrukcji metalowych,
kształtowników z metalu, materiałów zbrojeniowych metalowych, elektronarzędzi, wierteł, tarcz do cięcia i szlifowania,
40 Obróbka stali i metali, Cięcie metalu, Usługi spawania.
545875
(220) 2022 08 04
LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UrgoSupersuperabsorber
(510), (511) 5 Opatrunki do ran, Płatki do oczyszczania ran,
Bandaże przylepne, Bandaże chirurgiczne, Bandaże opatrunkowe, Kompresy, Kompresyjne bandaże opatrunkowe, Opatrunki do zamykania ran, Waciki odkażające, Waciki lecznicze,
Plastry do celów medycznych, Środki zmiękczające do celów
medycznych.
(210)
(731)

545876
(220) 2022 08 04
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLNICTWO PRZYJAZNE KLIMATOWI

(210)
(731)

Nr ZT36/2022

545877
(220) 2022 08 04
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHÓW W ZGODZIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI
(210)
(731)

(531)

02.09.01, 02.09.15, 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe
dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie,
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety
z tofu, Przekąski na bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan
[substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty
na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Sałatki
delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.
545878
(220) 2022 08 04
GOODVALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przechlewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WŁASNE UPRAWY PASZE I PRODUKTY
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.07, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe
dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie,
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety
z tofu, Przekąski na bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan
[substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty
na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Sałatki
delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.

(531) 24.15.01, 24.15.15, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Przetworzone produkty mięsne, Produkty mięsne mrożone, Gotowe
dania z mięsa, Przekąski na bazie mięsa, Pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, Gotowe dania składające się głównie
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mięsa w puszce, Wędliny wegetariańskie, Kiełbaski wegetariańskie, Parówki wegetariańskie, Kabanosy wegetariańskie,
Kotlety mielone wegetariańskie, Gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Burgery z tofu, Kotlety
z tofu, Przekąski na bazie tofu, Soja [przetworzona], Burgery warzywne, Burgery sojowe, Kotlety sojowe, Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
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sosie [cheonggukjang-jjigae], Suszona soja, Tempeh, Seitan
[substytut mięsa], Yuba [skórka z tofu], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na bazie roślin strączkowych, Pasta z ciecierzycy [hummus], Pasty
na bazie łubinu, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Sałatki
delikatesowe składające się z mięsa, substytutów mięsa, suszonych lub gotowanych owoców i/lub warzyw.
(210)
(731)
(540)
(540)

545879
(220) 2022 08 04
BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
Pago HR

(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i personelu, Ocena potrzeb personelu, Usługi biur
pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego,
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Casting [rekrutacja] wykonawców, Doradztwo w zakresie zarządzania
kadrami, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi biur pośrednictwa
pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Usługi
nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Badania dotyczące działalności
gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Agencje
pośrednictwa pracy, Konsultacje dotyczące wyboru personelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji,
Pomoc w zarządzaniu personelem, Doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób
trzecich, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez
ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Gromadzenie informacji na temat personelu, Doradztwo biznesowe w zakresie
dostarczania systemów zarządzania jakością, Usługi biura
pośrednictwa pracy, Przydzielanie stanowisk pracy, Usługi
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi
agencji pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa
pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, Organizo-
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wanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Konsultacja
dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Usługi
doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Doradztwo
w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostarczanie informacji w zakresie
usług relokacji pracowników, Usługi w zakresie rekrutacji
i przydzielania stanowisk pracy, Dostarczanie informacji
na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Usługi planowania kariery, Biura pośrednictwa pracy, Usługi rejestrowania pracowników, Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przeprowadzanie programów
motywacyjnych dla pracowników, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska biurowe, Dostarczanie informacji
dotyczących rekrutacji pracowników, Planowanie wykorzystania personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej,
Usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, Przenoszenie personelu, Agencje zatrudnienia, Usługi konsultacyjne i doradcze
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Konsultacje
w zakresie zatrudnienia, Dostarczanie informacji na temat
rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Rekrutacja personelu, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania,
Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usług outsourcingu
w dziedzinie analityki biznesowej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej,
Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery
zawodowej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy
i rekrutacji pracowników, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Usługi związane z personelem, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji
pracowników, Wyszukiwanie miejsc pracy, 41 Doradztwo
zawodowe, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 45 Usługi weryfikacji
danych przed zatrudnieniem, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy.
545882
(220) 2022 08 05
CENTRUM ROZWOJU SZKÓŁ WYŻSZYCH
TEB AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) MERITO
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania, Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania,
Foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania,
16 Książki, czasopisma, skrypty, 35 Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Badania i analizy
rynkowe, 36 Analizy ﬁnansowe, Analizy ﬁnansowo – ekonomiczne, 41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Usługi szkół, Usługi szkół wyższych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Prowadzenie
kursów edukacyjnych przygotowujących do egzaminu
maturalnego, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Usługi edukacyjne w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Usługi
nauki na odległość świadczone on-line, Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie
książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line nie do pobrania, Udostępnianie książek on-line
nie do pobrania, Udostępnianie podręczników on-line
nie do pobrania, Udostępnianie folderów informacyjnych
on-line nie do pobrania, Wypożyczanie książek, Wynajem
pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 42 Badania naukowe, Badania
techniczne, Ekspertyzy naukowe, Ekspertyzy techniczne,
Projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.
545884
(220) 2022 08 05
CENTRUM ROZWOJU SZKÓŁ WYŻSZYCH
TEB AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) WSB MERITO
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne w formie elektronicznej
do pobrania, Książki w formie elektronicznej do pobrania,
Podręczniki w formie elektronicznej do pobrania, Foldery informacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 16 Książki,
czasopisma, skrypty, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe,
36 Analizy ﬁnansowe, Analizy ﬁnansowo – ekonomiczne,
41 Edukacja, Nauczanie, Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Usługi szkół, Usługi szkół wyższych, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów zawodowych, Prowadzenie kursów językowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
Organizowanie i prowadzenie konkursów, Usługi edukacyjne
w zakresie obozów wakacyjnych, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Usługi nauki na odległość świadczone
on-line, Usługi wydawnicze, Publikowanie materiałów edukacyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie folderów informacyjnych, Udostępnianie
materiałów edukacyjnych on-line nie do pobrania, Udostępnianie książek on-line nie do pobrania, Udostępnianie
podręczników on-line nie do pobrania, Udostępnianie folderów informacyjnych on-line nie do pobrania, Wypożyczanie książek, Wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, 42 Badania
naukowe, Badania techniczne, Ekspertyzy naukowe, Eksper(210)
(731)
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tyzy techniczne, Projektowanie, opracowywanie, wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545887
(220) 2022 08 04
BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
Kwatery dla Firm

(531) 06.07.05, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Wynajem nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem mieszkań, Dzierżawa lub wynajem budynków, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem domów do wynajęcia,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem i dzierżawa
zakwaterowania stałego, 43 Usługi recepcji na potrzeby
tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajem wakacyjnych miejsc
noclegowych, Tymczasowe zakwaterowanie, Zapewnienia
tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

545888
(220) 2022 08 04
BOBAŁO MARCIN, Długołęka
(znak słowno-graficzny)
Pago HR

(531) 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i personelu, Ocena potrzeb personelu, Usługi biur
pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego,
Dobór personelu [dla osób trzecich], Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Casting [rekrutacja] wykonawców, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie planowania kariery,
Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania
pracowników biurowych, Usługi biur pośrednictwa pracy dla
ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Usługi nawiązywa-
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nia kontaktów zawodowych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Ogłoszenia odnoszące się
do rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Agencje pośrednictwa
pracy, Konsultacje dotyczące wyboru personelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych
w pracy, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Pomoc w zarządzaniu personelem, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Konsultacje
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pracowników
tymczasowych, Gromadzenie informacji na temat personelu, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów
zarządzania jakością, Usługi biura pośrednictwa pracy, Przydzielanie stanowisk pracy, Usługi świadczone przez agencje
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy,
Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży
elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników,
Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Dostarczanie
informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi planowania kariery, Biura pośrednictwa pracy, Usługi rejestrowania pracowników,
Doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, Usługi
biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przeprowadzanie programów
motywacyjnych dla pracowników, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Planowanie wykorzystania
personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi
agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Analiza pracy
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Przenoszenie personelu,
Agencje zatrudnienia, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Rekrutacja
personelu, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie po-
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średnictwa pracy, Usług outsourcingu w dziedzinie analityki
biznesowej, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, Usługi informacyjne
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
pośrednictwa pracy, Usługi doradcze pośrednictwa pracy,
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Usługi związane z personelem, Pomoc w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Dostarczanie
informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Wyszukiwanie
miejsc pracy, 41 Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 45 Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem,
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy.
(210) 545903
(220) 2022 08 05
(731) GNIAZDOWSKI JAROSŁAW, Milanówek
(540) (znak słowny)
(540) EduMages
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, Czasopisma
elektroniczne, E-booki, Kalkulatory, Elektroniczne sprawozdania do pobrania, Emotikony do pobrania, Nagrania audio,
Nagrania multimedialne, Nagrania wideo, Plakaty do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Podcasty, Powieści graficzne do pobrania, Publikacje elektroniczne, Środki edukacyjne
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, 16 Artykuły piśmiennicze, Datowniki, Materiały do rysowania na tablicach,
Mazaki, Ołówki automatyczne, Ołówki do rysowania, Ołówki
kolorowe, Pióra i długopisy, Piórniki, Podpórki na pióra, Przyrządy do pisania, Pudełka na pióra i długopisy, Rysiki, Upominkowe etui na przybory do pisania, Zestawy piór i długopisów, Gąbki do ścierania tablic [gąbki do kredy], Gąbki do tablic suchościeralnych, Gumki do wymazywania tekstu pisanego, Korektory w płynie, Biuletyny informacyjne, Książki,
Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki do malowania,
Książki do dyktand, Książki drukowane w dziedzinie edukacji
muzycznej, Książki do rysowania, Książki z zadaniami dla
dzieci, Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty z indeksem, Zeszyty wydatków, Podręczniki, Temperówki do ołówków, Bony, Kupony, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały
edukacyjne, Drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, Ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, Książki edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Mapy geograficzne, Modele anatomiczne
do celów instruktażowych i edukacyjnych, Papierowe materiały dydaktyczne, Agendy, Arkusze wyników, Arkusze z nutami w formie drukowanej, Bloczki do zapisywania wyników,
Certyfikaty drukowane, Drukowane karty odpowiedzi, Drukowane nagrody, Drukowane materiały szkoleniowe, Dyplomy drukowane, Drukowany materiał promocyjny, Dzienniki,
Ekierki, Fiszki, Flamastry zakreślacze, Fotografie, Karty do kolekcjonowania, Kolorowe długopisy, Kolorowe ołówki grafitowe, Linijki, Linijki do tablic, Markery, pisaki, Naklejki, Notesy,
Organizery na biurko, Pamiętniki, dzienniki, Podręczniki edukacyjne, Podręczniki instruktażowe, Reklamy drukowane, Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Teczki
na korespondencję, Ulotki, Wizytówki, Materiały edukacyjne
i instruktażowe, Materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
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cyjne, Powieści graficzne, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Konsultacje edytorskie, Multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja
czasopism, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania),
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie fotografii, Publikowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie multimediów, Publikowanie plakatów,
Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników
dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów pisanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Tworzenie napisów, Administrowanie [organizacja] konkursami, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja turniejów
szachowych, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
zawodów, Organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów
e-sportowych, Organizowanie imprez w zakresie sportów
elektronicznych, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych,
Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie seminariów, Organizowanie wykładów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Dubbing, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Fotografia, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Opracowywanie sprawozdań
w zakresie nauczania, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja
edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja konkursów
talentów, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja
radiowa, filmowa i telewizyjna, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Tworzenie podcastów, Usługi w zakresie nagrań audio
i wideo, Badania edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja),
Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja językowa, Instruktaż w zakresie obycia towarzyskiego, Kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, Kształcenie praktyczne
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[pokazy], Kształcenie ustawiczne, Kształcenie uzupełniające
[pomaturalne], Kursy edukacyjne, Kursy językowe, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy powtórkowe
do egzaminów państwowych, Kursy szkoleniowe, Kursy
szkolne w zakresie pomocy w nauce, Nauczanie, Mentoring
akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Nauczanie języków, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie
w szkołach średnich, Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, Nauczanie wspomagane komputerowo, Nauczanie wyrównawcze, Nauka muzyki, Nauka śpiewu, Nauka
rysowania, Nauka tańca, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie
i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Organizowanie indywidualnej nauki języków,
Organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Organizowanie kursów wykorzystujących metody
nauczania na odległość, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenia
młodzieży, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach edukacyjnych, Przygotowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia nauczycieli, Szkolenie biznesowe prowadzone za pomocą gry,
Szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, Szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności
rodzicielskich, Testy edukacyjne, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line,
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Usługi doradcze
w zakresie edukacji, Usługi doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne w postaci kursów
korespondencyjnych, Usługi informacyjne dotyczące szkół,
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, Usługi konsultacyjne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, Usługi
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi mentoringu biznesowego,
Usługi nauczania w zakresie metod pedagogicznych,
Usługi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi
nauki na odległość świadczone online, Usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, Usługi trenerów osobistych, Usługi w zakresie oceniania w edukacji, Edukacja
sportowa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Gry
internetowe [nie do pobrania], Udostępnianie gier komputerowych on-line, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Prezentowanie pokazów magii, Produkcja przedstawień na żywo, Reżyserowanie przedstawień, Rozrywka w formie pokazów magii, Edukacyjne
usługi doradcze, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
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545910
(220) 2022 08 05
KĘPCZYŃSKA BOŻENA POŚREDNICTWO FINANSOWE,
Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM UBEZPIECZEŃ pod zegarem
(210)
(731)

(531) 17.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Ubezpieczenia związane
z mieniem osobistym, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
mienia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, Ubezpieczenia na życie,
Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi, Ubezpieczenia
kredytów, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z pilotami autokarowymi, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
związane z kierowcami autokarów, Usługi ubezpieczeniowe
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Ubezpieczenia
podróżne, Ubezpieczenia lotnicze, Ubezpieczenie dotyczące
pojazdów, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych,
Ubezpieczenia samochodowe, Pośrednictwo w ubezpieczeniach transportowych, Usługi w zakresie ubezpieczenia
przyczep turystycznych, Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ochrony kierowców, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
utraty własności osobistej, Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów,
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków.
(210)
(731)
(540)
(540)

545911
(220) 2022 08 05
GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(znak słowno-graficzny)
ZŁOTY ORZEŁ EST. 1991 BOTTLED BY HAND ULTRA
PREMIUM VODKA ZŁOTY ORZEŁ ULTRA PREMIUM
VODKA
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koholowe na bazie zbóż, Dżin, Esencje alkoholowe, Gorzkie
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier -), Miód pitny, Napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje na bazie wina, Piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino,
Wódka, Anyż [likier].
545918
(220) 2022 08 07
KOLIBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) ROBOMAX
(510), (511) 7 Urządzenia do przetwarzania żywności, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności,
Maszyny do mieszania żywności, Maszyny do rozdrabniania,
Maszyny do ubijania.
(210)
(731)

545923
(220) 2022 08 08
HUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierzby Włościańskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUGA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Protezy i sztuczne implanty, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się,
Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, Artykuły
do karmienia i smoczki, Aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, 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, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Opieka nad zwierzętami, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt
domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych,
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt.
545943
(220) 2022 08 08
BGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaskarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novobakt
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 25.01.15, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.02
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (ekstrakty -), Alkoholowe ekstrakty
owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao
[likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje al-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, Środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Regulatory wzrostu roślin,
Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty bakteryjne do użyt-
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ku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, leśnictwie i rolnictwie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki
ochrony roślin zawarte w tej klasie.
545944
(220) 2022 08 08
BGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łaskarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BGD LAB
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545949
(220) 2022 08 08
EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-BYŚ Sp. z o.o.
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla roślin, Preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa zawarte w tej klasie, Środki chemiczne
do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Regulatory wzrostu roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty bakteryjne
do użytku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w ogrodnictwie, leśnictwie
i rolnictwie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki ochrony roślin zawarte w tej klasie, 42 Badania
chemiczne, Badania mikrobiologiczne, Badania biologiczne, Badania dotyczące hodowli roślin, Badania biotechnologiczne, Badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa,
Badania biotechnologiczne w zakresie ogrodnictwa, Badania i analizy naukowe, Badania naukowe z zakresu biologii,
Badania z zakresu upraw ogrodniczych, Badania dotyczące
upraw rolnych.
545948
(220) 2022 08 08
EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-BYŚ Sp. z o. o.

(210)
(731)

(531) 24.17.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 39 Usługi przewozu, Transport, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Transport (Usługi
nawigacji -), Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów,
40 Kruszenie kamieni, Recykling i uzdatnianie odpadów,
Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów,
Niszczenie dokumentów, Obróbka betonu, Obróbka i przetwarzanie papieru, Obróbka i recykling opakowań, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Usługi niszczenia dokumentów,
Usługi niszczenia dysków twardych, 44 Niszczenie chwastów,
Pielęgnacja ogrodów, Usługi niszczenia chwastów, Usługi
koszenia trawników.

(531) 24.17.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
39 Usługi przewozu, Transport, Usługi wynajmu związane
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Transport
(usługi nawigacji -), Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów, 40 Kruszenie kamieni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, Obróbka betonu, Obróbka
i przetwarzanie papieru, Obróbka i recykling opakowań,
Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia dysków twardych, 44 Niszczenie
chwastów, Pielęgnacja ogrodów, Usługi niszczenia chwastów, Usługi koszenia trawników.
545950
(220) 2022 08 08
EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-BYŚ Sp. z o.o.

(210)
(731)

(531) 24.17.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
39 Usługi przewozu, Transport, Usługi wynajmu związane
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Transport
(usługi nawigacji -), Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie towarów, 40 Kruszenie kamieni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, Obróbka betonu, Obróbka
i przetwarzanie papieru, Obróbka i recykling opakowań,
Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Usługi niszczenia dokumentów, Usługi niszczenia dysków twardych, 44 Niszczenie
chwastów, Pielęgnacja ogrodów, Usługi niszczenia chwastów, Usługi koszenia trawników.
545954
(220) 2022 08 09
INLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INLET KANCELARIA
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
45 Usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) ON children

545972
(220) 2022 08 08
KUC ROBERT, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
BEEF & WINE by ZDROWA KROWA
(531) 26.01.01, 26.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 03.04.02, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bony
wartościowe, Broszury, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu,
Kartki z życzeniami, Karton, Koperty na butelki z papieru
lub kartonu, Materiały do pisania, Materiały drukowane,
Materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania]
z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], Papier do zawijania, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Przyrządy do pisania,
Serwetki stołowe papierowe, Torby papierowe, Torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru
lub plastiku do pakowania żywności, 25 Czapki [nakrycia
głowy], Fartuchy [odzież], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Odzież, Nakrycia głowy, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule,
29 Mięso konserwowane, Mięso i wędliny, 30 Bułki, Chutney [ostry, gęsty sos], Cheeseburgery, Keczup, Majonez,
Mięsne sosy, Musztarda, Przyprawy, Przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), Sosy sałatkowe, Sosy pomidorowe, Sosy
owocowe, Sosy [przyprawy], Tortille, 32 Bezalkoholowe
wyciągi z owoców, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Soki, Sorbety [napoje],
Napoje bezalkoholowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi
barowe, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne.
545975
(220) 2022 08 08
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

545981
(220) 2022 08 09
LUBAŃSKA-JÓŹWIAK EMILIA EMILIE, Baniocha
(znak słowno-graficzny)
ÉMILIE

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, 25 Odzież, Obuwie, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 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], 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

545990
(220) 2022 08 08
KUC ROBERT, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
SMILE & WINE by ZDROWA KROWA

(531) 03.04.02, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bony wartościowe, Broszury, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Kartki z życzeniami,
Karton, Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Materiały
do pisania, Materiały drukowane, Materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały piśmienne, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Papier do zawijania, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa,
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Przyrządy do pisania, Serwetki stołowe papierowe, Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 25 Czapki
[nakrycia głowy], Fartuchy [odzież], Podkoszulki sportowe,
Podkoszulki bez rękawów, Odzież, Nakrycia głowy, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszule,
29 Mięso konserwowane, Mięso i wędliny, 30 Bułki, Chutney
[ostry, gęsty sos], Cheeseburgery, Keczup, Majonez, Mięsne
sosy, Musztarda, Przyprawy, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sosy sałatkowe, Sosy pomidorowe, Sosy owocowe,
Sosy [przyprawy], Tortille, 32 Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoholowe, Napoje
bezalkoholowe, Soki, Sorbety [napoje], Napoje bezalkoholowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi barowe, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne.
545993
(220) 2022 08 09
GRENDA BARTOSZ, Toruń; KRZEMIŃSKI JACEK, Toruń;
TORBA PIOTR, Toruń; SOBOLEWSKI ŁUKASZ, Toruń;
MINKIEWICZ MARCIN, Toruń; URZĘDOWSKI SZYMON,
Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUST
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Nauczanie prawa, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji,
szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej i biznesowej, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo prawne
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami,
Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Usługi w zakresie
doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności [usługi prawne], Usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne
związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych,
teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z licencjo-

Nr ZT36/2022

nowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne dotyczące praw własności
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne,
Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne],
Usługi informacji prawnej, Usługi doradcze związane z prawami
konsumenta [doradztwo prawne], Mediacja [usługi prawne],
Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne],
Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie
praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie
znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie prac
muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich
[usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi
prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych
[usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji
franczyzowych [usługi prawne], Eksploatacja praw własności
przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie
[usługi prawne], Programy komputerowe (licencjonowanie -)
[usługi prawne].
(551) wspólne prawo ochronne
546015
(220) 2022 08 09
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUSTAVELI AVENUE
(210)
(731)

Nr ZT36/2022
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(531)

26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 26.13.25, 26.04.04,
27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących.
(210) 546028
(220) 2022 08 09
(731) GMINA RYGLICE, Ryglice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.05.04, 05.05.13, 05.05.19, 05.05.23, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnesy, Oprogramowanie użytkowe, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Oprogramowanie,
16 Publikacje promocyjne, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Banery wystawowe wykonane
z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Biurowe artykuły
papiernicze, Chorągiewki papierowe, Certyfikaty drukowane, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane nagrody, Drukowane papierowe tablice reklamowe,
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane zaproszenia,
Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane,
Wzory do haftowania, Kalendarze, Kalendarze drukowane,
Kartki okolicznościowe, Mapy tras, Materiały drukowane,
Nadruki, Pudełka na pieczęcie, stemple, Plakaty reklamowe,
Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Publikacje edukacyjne,
Reklamy drukowane, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub
papieru, Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki
[artykuły biurowe], Teczki papierowe [artykuły papiernicze], Zaproszenia, Zakładki do książek, 20 Meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, Plansze wystawowe, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, Statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, Tablice ozdobne wykonane z tworzyw
sztucznych, Tablice reklamowe, Tablice informacyjne, Tablice wystawowe, Tablice ogłoszeniowe, 35 Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Marketing dotyczący promocji, Opracowywanie kampanii promocyjnych,
Usługi w zakresie promocji, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi promocyjne i reklamowe, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], Promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wydarzeń promocyjnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez
promocyjnych, Dystrybucja materiałów promocyjnych,
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej
[zarówno poza granice jak i w kraju], Reklama zewnętrzna,
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Reklama banerowa, Reklama i marketing, Promocja [reklama] podróży, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 39 Zwiedzanie turystyczne, Informacja turystyczna, Udzielanie informacji turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, Udostępnianie informacji
turystycznych za pomocą komputera, Udzielanie informacji
turystycznej za pomocą komputera, Udzielanie informacji
turystycznych za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem,
Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, 40 Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Organizacja turniejów sportowych,
Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Imprezy kulturalne, Prowadzenie imprez kulturalnych, Zajęcia
sportowe i kulturalne, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Usługi sportowe i kulturalne, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, Prowadzenie wystaw w celach
kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych,
Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 42 Usługi w zakresie projektowania.
(210) 546037
(220) 2022 08 10
(731) MURYN SERHII, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SAPERAVI
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów.
546041
(220) 2022 08 10
EMPLOHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMPLOHOUSE
(510), (511) 35 Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych [dla osób trzecich], Automatyczne przetwarzanie danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem
danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
związane z przetwarzaniem danych, Agencje zatrudnienia,
(210)
(731)
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Agencje zatrudnienia tymczasowego, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk, 45 Usługi prawne, Usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie badań prawnych.
546047
(220) 2022 08 10
WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOECO-H

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów, estry metylowe,
flokulanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna do celów
przemysłowych, glikol, katalizatory, katalizatory biochemiczne, materiały filtracyjne [substancje roślinne], środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki do oddzielania tłuszczów,
środki dyspergujące olej, środki chemiczne hydrofobizujące
wodne i olejowe do impregnacji materiałów budowlanych,
4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające,
35 Pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe
i telewizyjne, usługi agencji importowo-eksportowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)
(540)
(540)

546050
(220) 2022 08 10
KOMAR MARIUSZ, Parczew
(znak słowno-graficzny)
Ale materace

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 20 Materace, Materace łóżkowe, Materace sprężynowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produktami: materace, materace łóżkowe, materace sprężynowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z następującymi produktami: materace, materace łóżkowe,
materace sprężynowe.
546051
(220) 2022 08 10
GRUPA MBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAREERS in POLAND
(210)
(731)

Nr ZT36/2022

(531) 01.17.11, 26.03.04, 26.07.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi
reklamowe związane z rekrutacją personelu, Leasing pracowniczy, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Rekrutacja personelu wykonawczego, Organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich.
546052
(220) 2022 08 10
GRUPA MBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KwF KARIERA w FINANSACH

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Leasing pracowniczy, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Usługi wyszukiwania
i wybierania kadry kierowniczej, Rekrutacja personelu wykonawczego, Organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do baz
danych online, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób
trzecich.

Nr ZT36/2022
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546053
(220) 2022 08 10
WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOECO-HZ
(210)
(731)
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(540) bioinmed

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 01.13.15
(510), (511) 35 Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu.
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów, estry metylowe, flokulanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna
do celów przemysłowych, glikol, katalizatory, katalizatory
biochemiczne, materiały filtracyjne [substancje roślinne],
środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki do oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, środki chemiczne
hydrofobizujące wodne i olejowe do impregnacji materiałów budowlanych, 4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, 35 Pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi agencji
importowo-eksportowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
działalnością gospodarczą, eksport-import towarów.
546056
(220) 2022 08 10
ANDRZEJAK AMELIA TRENER PERSONALNY,
Smogolice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 04.03.20, 03.07.24, 29.01.12
(510), (511) 25 Bluzy sportowe, Czapki sportowe, Komplety sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
Odzież sportowa, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki
sportowe, Obuwie sportowe, Kurtki sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Skarpety sportowe, Spodnie sportowe,
Staniki sportowe, Stroje do sportów walki, Stroje sportowe, Szorty sportowe, Stroje sportowe typu rashguard,
Sportowe leginsy.
546058
(220) 2022 08 10
POLSKI ZWIĄZEK INNOWACYJNYCH FIRM
BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ BIOINMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

546071
(220) 2022 08 10
PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rynek pierwotny.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.05
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Obsługa marketingowa
obrotu nieruchomościami, Reklama i marketing, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych,
Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Reklama banerowa, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, Informacja marketingowa, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Dystrybucja broszur w zakresie sprzedaży
nieruchomości, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Marketing internetowy, Dostarczanie informacji marketingowych, Usługi reklamowe i marketingowe online, Planowanie
strategii marketingowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, Analiza rynku, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości,
36 Usługi w zakresie nieruchomości, Agencje nieruchomości,
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi wykazów nieruchomości
związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Wycena
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Usługi kredytowania nieruchomości, Inwestycje majątkowe
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[nieruchomości], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Wyceny finansowe nieruchomości
dzierżawionych, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu
nieruchomościami, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi badawcze
dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi
wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, Pomoc w zakresie
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych
w nieruchomościach, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy
zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, 38 Usługi komunikacji internetowej, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali
w Internecie, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu
telekomunikacyjnego, Zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 42 Programowanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania
do platform internetowych, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Pisanie
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Powielanie oprogramowania komputerowego,
Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania sprzętowego, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, Projektowanie systemów oprogramowania
graficznego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wypożyczanie
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Tworzenie
platform komputerowych, Opracowywanie platform komputerowych, Platforma jako usługa [PaaS], Sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości.

Nr ZT36/2022

546073
(220) 2022 08 10
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wfirma

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.05.03
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
546074
(220) 2022 08 10
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wfirma

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.03
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
546075
(220) 2022 08 10
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT36/2022
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(540) wfirma
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Laboratoria badawcze, usługi badawcze,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi laboratoriów analitycznych, usługi w zakresie laboratoriów
chemicznych i/lub biologicznych.
546096
(220) 2022 08 11
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTURY ZIELARKI
(210)
(731)

(531) 02.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
546076
(220) 2022 08 10
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wf
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, księgowość, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość,
42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako
usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
546082
(220) 2022 08 10
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAD POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała,
Kosmetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne,
Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu, Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery
do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów, Lakier
do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady
do celów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele,
Patyczki z watą do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], Bawełniane płatki kosmetyczne,
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.
546099
(220) 2022 08 11
RIO DE POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIO

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamy i marketingu, Usługi agencji
reklamowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
przez Internet, Produkcja filmów reklamowych, Marketing,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informacyjnej, Zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk
rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
programów z internetowym udziałem widzów, Emisja telewizyjna, Obsługa przekazu obrazu i dźwięku, Obsługa
przekazu cyfrowego, Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, Audycje telewizyjne, audycje radiowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 Publikowanie książek, czasopism, Publikacje
multimedialne, Wydawanie książek i czasopism w postaci
elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Udostępnianie książek online, Produkcja i montaż filmów, reportaży,
programów telewizyjnych, Tworzenie animacji komputerowych i efektów specjalnych, Realizacja spektakli, Organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, Organizacja
i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy, Usługi wynajmu
nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, Organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, Obsługa techniczna i menadżerska produkcji
telewizyjnej i filmowej, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe.
546100
(220) 2022 08 11
SAWO GRUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAWO GRUZ
(210)
(731)

Nr ZT36/2022

(540) TONIC JURAJSKI

(531)

29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 25.05.02, 05.07.12, 24.09.02,
24.09.10, 03.11.07, 06.03.10, 01.15.21
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Toniki [napoje nielecznicze].
546114
(220) 2022 08 12
PABIAN WOJCIECH EPIMEDIUM.SPEC.GABINET
LEKARSKI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Epimedium
(210)
(731)

(531) 29.01.05, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 44 Usługi klinik leczenia niepłodności, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, Usługi ginekologiczne, Doradztwo
medyczne w zakresie ciąży, Testy ciążowe, Analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi w zakresie niepłodności, Badania dna do celów medycznych [badania przesiewowe], Badanie
nasienia do celów medycznych, Usługi położnicze, Doradztwo
w dziedzinie rodzenia, Usługi w zakresie procedur wspomaganego rozrodu u ludzi, Inseminacja domaciczna.
546116
(220) 2022 08 11
ZŁOTY DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zbiersk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grillszotto
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 19.01.25
(510), (511) 37 Budowa boisk sportowych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa bloków mieszkalnych,
Budowa biur, Budowa basenów, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 546101
(220) 2022 08 11
(731) JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 25.01.19
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby mięsne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i handlu hurtowego mięsa, wędlin
oraz wyrobów mięsnych.

Nr ZT36/2022
(210)
(731)
(540)
(540)
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546128
(220) 2022 08 12
ŚWIĄTEK ALINA, Osie
(znak słowno-graficzny)
SLEEPING EXPERT
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(540) MAT MAT

(531)

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.13, 01.07.06, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materacami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łóżkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materacami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z łóżkami.
(210)
(731)
(540)
(540)

546131
(220) 2022 08 12
ŚWIĄTEK ALINA, Osie
(znak słowno-graficzny)
ALINA FURNITURE & DESIGN

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
(210)
(731)
(540)
(540)

546132
(220) 2021 09 29
NAVEED MOHAMMAD, Barcelona, ES
(znak słowno-graficzny)
Shezan

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kakao,
32 Napoje izotoniczne.
546142
(220) 2022 08 12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNEHANDLOWE MATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03,
26.01.18
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole
czyszczące, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywarek w postaci
żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu
do udrażniania rur kanalizacyjnych, Mieszaniny do czyszczenia
ubikacji, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mieszanki
do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny do czyszczenia, Płyny do szorowania,
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty
do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania
zlewu, Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku
domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania kamienia,
Substancje do szorowania, Wybielacz do użytku domowego,
Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet, Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty
ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, Preparaty do czyszczenia tkanin, Preparaty
do pielęgnacji tkanin, Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty
do usuwania rdzy, Środki do usuwania rdzy, Zmiękczanie tkanin
(Środki do -), Środki usztywniające i nadające gładkość praniu
[ułatwiające prasowanie], Środki wygładzające i nadające praniu
połysk, Środki zmiękczające do celów pralniczych, 5 Preparaty
chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty
grzybobójcze do użytku domowego, Środki chwastobójcze,
Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki
bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin.
(210) 546146
(220) 2022 08 12
(731) ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) RIVER
(510), (511) 32 Smakowe napoje gazowane, Syropy do produkcji smakowych napojów gazowanych.
(210) 546149
(220) 2022 08 12
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) (znak słowny)
(540) FORBEX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, 10 Sprzęt medyczny.
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(210) 546166
(220) 2022 08 12
(731) OKRĄGŁY RAFAŁ AMBITERS, Wrocław
(540) (znak graficzny)
(540)

(531)

29.01.12, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 26.11.03, 26.11.25,
02.01.15, 02.01.03
(510), (511) 35 Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama
banerowa, Reklama korespondencyjna, Reklama radiowa,
Reklama i marketing, Reklama bezpośredniej odpowiedzi,
Promocja [reklama] koncertów, Reklama i usługi reklamowe,
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Gromadzenie
informacji związanych z reklamą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama za pośrednictwem sieci
telefonii komórkowej, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Marketing telefoniczny, Marketing internetowy, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Usługi marketingowe,
Marketing dotyczący promocji, Administrowanie dotyczące
marketingu, Dostarczanie informacji marketingowej, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych,
Planowanie strategii marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowanie koncepcji
marketingowych, Marketing imprez i wydarzeń, Doradztwo
w zakresie marketingu, Porady w zakresie marketingu, Pomoc w zakresie marketingu, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Analiza w zakresie marketingu, Analizy
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe i marketingowe,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Ocena statystyczna danych marketingowych, Usługi doradztwa w zakresie
marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi
w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Obróbka tekstów, Skomputeryzowana edycja tekstów, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi edycji tekstów,
Redagowanie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów
reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Obróbka tekstów i usługi maszynopisania,
Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, Usługi redaktorów
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie materiałów edukacyjnych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie materiałów edukacyjnych, 41 Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania
edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Testy edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Usługi egzamino-
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wania edukacyjnego, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi
doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne
świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne w szkołach średnich, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi
edukacyjne w zakresie szkół średnich, Nauczanie, Nauczanie
wyrównawcze, Edukacja [nauczanie], Nauczanie indywidualne, Nauczanie wspomagane komputerowo, Nauczanie
i szkolenia, Nauczanie w szkołach podstawowych, Nauczanie w szkołach średnich, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi,
Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Informacje związane z egzaminowaniem, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, Kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, Prowadzenie kursów, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadzenie
kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów językowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych,
Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Organizowanie kursów wykorzystujących metody
samokształcenia, Zapewnianie kursów dokształcających
i doszkalających, Zapewnianie kursów instruktażowych dla
młodych ludzi, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla
młodych ludzi, Organizacja szkoleń, Szkolenia komputerowe,
Szkolenia nauczycieli, Kursy szkoleniowe, Wynajmowanie
nagranych szkoleń, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie seminariów
szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych,
Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Organizowanie
programów szkoleniowych, Produkcja filmów szkoleniowych, Szkolenie i instruktaż, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń,
Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Doradztwo w zakresie
szkoleń, Szkolenia w zakresie reklamy, Szkolenia w dziedzinie
oprogramowania, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Szkolenia w zakresie ćwiczeń grupowych.
546168
(220) 2022 08 12
OPAS ADAM, WIELGOŚ KAMIL ALPI
SPÓŁKA CYWILNA, Krążkowy
(540) (znak słowny)
(540) alpimeble
(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, Biblioteczki [regały
na książki], Biurka, Biurka do celów biurowych, Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części
mebli], Blaty kuchenne, Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki,
Blaty na szafki przeznaczone do użytku ze zlewozmywakami,
Blaty robocze, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stołowe,
Blaty wierzchnie do szafek, Drzwi do mebli, Drzwi do mebli
wykonane z materiałów niemetalowych, Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucznych,
Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi
przechylne metalowe [części mebli], Drzwi przechylne nieme(210)
(731)
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talowe [części mebli], Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy
łączące do mebli niemetalowe, Elementy meblowe, Elementy
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, Elementy mocujące do półek,
niemetalowe, Fotele, Fotele biurowe, Fotele bujane, Fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, Fotele fryzjerskie,
Fotele-leżanki do zabiegów kosmetycznych, Fotele rozkładane w łóżka, Fotele rozkładane z odchylanym oparciem, Fotele
rozkładane z podnóżkiem, Fotele sako, Fotele wypoczynkowe,
Fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble],
Fronty do szaf i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty szklane, Garderoby, Kanapy, Kanapy rozkładane, Komody,
Komody [meble], Komody ścienne, Komplety mebli do salonu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Kontuary
[meble], Kontuary [stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy
na serwis do podawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki,
komody, Krzesełka dla niemowląt, Krzesła, Krzesła bankietowe,
Krzesła biurowe, Krzesła na jednej nodze, Krzesła na kółkach,
Krzesła obrotowe, Krzesła stołowe, Kufry [szafki], Ławki, Ławy
[meble], Łóżka futonowe [meble], Łóżka plażowe, Łóżka, pościel,
materace, poduszki, Lustra (srebrzone szkło), Lustra i lusterka stojące, Meble, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble
do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble do salonu,
Meble do siedzenia, Meble do użytku przemysłowego, Meble
do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble komputerowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchenne
z regulacją wysokości, Meble metalowe, Meble modułowe
[kombinowane], Meble na miarę do zabudowy, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewniane, Meble ogrodowe wykonane
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę do zabudowy, Meble sypialniane na wymiar do zabudowy, Metalowe przegródki do półek
[części mebli], Niemetalowe części mebli, Niemetalowe części
półek, Narożniki [meble], Niemetalowe narożniki ochronne nakładane na meble, Niemetalowe półki ścienne [meble], Nogi
do mebli, Nogi krzeseł, Nogi stołowe, Podstawy stołów, Półka
na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do pisania, Półki do przechowywania lodu [meble], Półki do przechowywania
[meble], Półki do sprzedaży w zestawach, Półki magazynowe,
Półki [meble], Półki metalowe, Półki na buty, Półki na książki, Półki
na żywność, Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble],
Półki sklepowe [regały], Półki wiszące [meble], Półki w kształcie
kwadratów, Półki z krawędziami do regałów, Półki z metalu [meble], Półki z niemetalowych materiałów [meble], Ramy do mebli,
Regały, Regały do przechowywania, Regały drewniane [meble],
Regały [meble], Pufy [meble], Pufy typu sako, Regały metalowe,
Regały metalowe [stojaki z półkami], Regały metalowe (systemy
półkowe) [meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, Ścianki
działowe do mebli, Siedzenia, Siedzenia [meble], Sofy, Sofy rozkładane, Skrzynie, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stoliki, Stoliki
do herbaty, Stoliki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki nocne,
Stoliki pod drukarki, Stoliki pod umywalkę [meble], Stoliki przy
kanapie, Stoliki przyścienne z szufladami, Stoliki salonowe, Stoły,
Stoły do jadalni, Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchenne,
Stoły [meble], Szafki do sypialni, Szafki na buty, Szafki na płyty
[meble], Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki
pod zlewem, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, Szafki ze schowkami, Szafy, Szafy do dzielenia pomieszczeń, Szafy [meble], Toaletki, Toaletki [meble], 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biurkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z blatami kuchennymi, Usługi
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sprzedaży detalicznej w związku z blatami stołowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drzwiami do mebli, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z garderobami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ławkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami
na książki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ramami
do mebli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pufami [meble], Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szafami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z szafkami z lustrami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biurkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z blatami kuchennymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z blatami stołowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z drzwiami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z frontami do szafek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z garderobami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ławkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z półkami na książki, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ramami do mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stolikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pufami [meble], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z regałami do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze stolikami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szafami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szafkami z lustrami,
Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi
handlowe, Informacja marketingowa, Informacja handlowa.
546169
(220) 2022 08 12
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ONTRADE.PL
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.

(210)
(731)

546170
(220) 2022 08 12
ONTRADE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) UFF
(510), (511) 1 Nawozy azotowe.
(210)
(731)

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

546171
(220) 2022 08 16
PODUSZCZAK VIOLETTA IRMAL, Czmoniec
(znak słowno-graficzny)
IRMAL POSADZKI PRZEMYSŁOWE

(531)

27.05.01, 26.11.02, 26.11.10, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26,
29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 546176
(220) 2022 08 16
(731) NOWAK MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Skryba

(531) 27.05.01, 20.01.03, 29.01.12
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia (Usługi -).
546183
(220) 2022 08 16
CIECIERSKI MARCIN CIAŁOŚĆ OSTEOPATIA
FIZJOTERAPIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ciałość
(510), (511) 44 Osteopatia, Opieka zdrowotna związana
z osteopatią, Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
Usługi fizjoterapii, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności fizycznej, Usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Mobilne usługi chiropraktyczne, Opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, Usługi chiropraktyczne dla dzieci, Usługi chiropraktyka dla osób z chorobami
przewlekłymi, Usługi chiropraktyków dla dorosłych, Usługi
w zakresie chiropraktyki, Doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż shiatsu,
Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych,
Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Usługi konsultacji
związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi masażu
w trakcie ciąży, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Ochrona
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka zdrowotna
dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna związana
z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą,
Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana z głodówką, Opieka zdrowotna związana
z naturopatią, Opracowywanie indywidualnych programów
rehabilitacji fizycznej, Pilates terapeutyczny, Poradnictwo
związane z terapią zajęciową, Porady i doradztwo w zakresie
stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Refleksologia, Usługi refleksologiczne, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Świadczenie
usług w zakresie opieki zdrowotnej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun,
Udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Usługi w zakresie
akupunktury, Akupunktura, Udzielanie informacji z zakresu
ochrony zdrowia przez telefon, Udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie
informacji zdrowotnej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze
(210)
(731)
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i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi
doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne świadczone
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi informacji
medycznej, Usługi doradztwa medycznego świadczone
przez domy opieki, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne],
Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej,
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, Usługi
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka,
Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi
oceny medycznej, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia
i oceny jego efektywności, Usługi opieki medycznej, Usługi
opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi
pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akupresury, Usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Ziołolecznictwo, Rehabilitacja pacjentów
uzależnionych od alkoholu, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł
toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych,
balkoników do chodzenia i łóżek, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546184
(220) 2022 08 16
DAWGIAŁŁO URSZULA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Aspendens

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 Ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, Koce do celów
medycznych, Poduszki do użytku terapeutycznego, Terapeutyczne koce obciążeniowe, Maski na twarz do użytku
medycznego dla ochrony przeciwbakteryjnej, Odzież lecznicza dla ludzi, Ortopedyczne obuwie, Urządzenia wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
Elektryczne przyrządy do masażu, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przyrządy terapeutyczne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, Urządzenia do terapeutycznej stymulacji ciała, Urządzenia terapeutyczne dla dzieci
z autyzmem, Ochraniacze na uszy, 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Informacje na temat
metod sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, Przygotowywanie badań dotyczących spraw
z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie
opracowań projektów dotyczących tematyki działalności
gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi,
Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
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transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Marketing internetowy, Organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, Produkcja reklam, Przygotowywanie
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty
[inne niż sprzedaż], Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych,
Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi
zarządzania społecznością online.
546196
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Herbados
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

546197
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nachwastin
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

546198
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Macamba
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.

(210)
(731)

546199
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dikambin
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

546200
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Chilopan
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

546201
(220) 2022 08 16
INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Giron
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, insektycydy, fungicydy.
(210)
(731)

(210)
(731)

546204
(220) 2022 08 16
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZACHY BYDGOSKIE

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.11
(510), (511) 28 Szachy.
546206
(220) 2022 08 17
ADCOOKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adcookie

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Usługi public relations,
Agencja public relations, Agencje reklamowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dostarczanie informacji marketingowych,
Kampanie marketingowe, Marketing dotyczący promocji,
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany,
Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Produkcja
reklam, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie
materiałów reklamowych, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowanie materiałów reklamowych,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Reklama, Reklama banerowa,
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama
na billboardach elektronicznych, Reklama radiowa, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklamy online, Reklamy radiowe, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Rozwój planu marketingowego, Tworzenie tekstów reklamowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu,
Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji
marketingowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online,
Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe na rzecz innych,
Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi
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reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki
na rzecz innych, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy
zewnętrznej, Usługi reklamy graficznej, Usługi w zakresie
marketingu produktów, Usługi w zakresie pozycjonowania
marki, Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy,
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie
tworzenia marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi zarządzania społecznością online,
Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo biznesowe
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy,
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, Usługi doradcze w zakresie marketingu,
Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie
strategii marketingowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Przygotowywanie
reklam prasowych, Wynajem bilbordów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem billboardów, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni
reklamowej on-line, Udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie
public relations, 42 Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych,
Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
Tworzenie witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
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i odzyskiwania systemów informatycznych, Aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, Usługi migracji danych, Zdalne administrowanie serwerem, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting serwerów, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Administracja serwerów, Wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich.
546208
(220) 2022 08 17
DALTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowa Chatka

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Żywność dla niemowląt, Preparaty żywnościowe dla niemowląt i małych dzieci, Płynne mleko modyfikowane dla niemowląt, 29 Nasiona, przetworzone, Nasiona
jadalne, Przetworzone nasiona chia do jedzenia, Rodzynki,
Chipsy owocowe, Chipsy bananowe, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie suszonych owoców, 30 Herbaty
ziołowe [napary], Herbaty owocowe, Herbaty, Siemię lniane
do celów kulinarnych [przyprawa], Płatki śniadaniowe, Płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki
śniadaniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, Przekąski
wytwarzane z muesli.
(210) 546211
(220) 2022 08 16
(731) LUNKIN MAKSIM, Lesznowola
(540) (znak słowny)
(540) LUNA
(510), (511) 6 Szklarnie przenośne metalowe, Konstrukcje
nośne szklarni, metalowe.
(210) 546212
(220) 2022 08 16
(731) WALLENRODHE ANDRÉ CONRAD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Alibi d’amore
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna nocna, Obuwie, Nakrycia
głowy, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Okrycia wierzchnie
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[odzież], Okrycia przeciwdeszczowe, Suknie ślubne, Togi,
40 Aplikacja monogramów na odzież, Krawiectwo, Przeróbki
odzieży, Szycie odzieży na miarę.
(210) 546213
(220) 2022 08 16
(731) WALLENRODHE ANDRÉ CONRAD, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Con amore per la perfezione
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna nocna, Obuwie, Nakrycia
głowy, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież skórzana,
Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Okrycia wierzchnie
[odzież], Okrycia przeciwdeszczowe, Suknie ślubne, Togi,
40 Aplikacja monogramów na odzież, Krawiectwo, Przeróbki
odzieży, Szycie odzieży na miarę.
546235
(220) 2022 08 17
MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA PANY
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja]
działalnością kulturalną, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
546242
(220) 2022 08 17
RODENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Rodeno
(510), (511) 21 Deski do prasowania, Dopasowane uchwyty na papier do wycierania, osuszania, polerowania i czyszczenia, Dozowniki kremów do pielęgnacji skóry, Dozowniki mydła, Dozowniki żelu pod prysznic, Kosze na pranie,
Kosze na pranie do użytku domowego, Kosze na śmieci,
Kosze na śmieci do użytku domowego, Koszyki do pieczywa, Koszyki druciane [przybory kuchenne], Metalowe kosze na śmieci, Pokrowce na deski do prasowania, Przybory
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały
do wytwarzania szczotek, Suszarki ścienne na pranie, Suszarki na pranie, Uchwyty do szczotek, Uchwyty do szczotek toaletowych, Wieszaki na ręczniki.
(210)
(731)

(210) 546243
(220) 2022 08 17
(731) JANICKI PIOTR, Szczecin
(540) (znak słowny)
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(540) Olympia Fight Promotions
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Marketing
imprez i wydarzeń, 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, Promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi menedżerskie dla
sportowców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami sportowymi, 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 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, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, Szkolenia
sportowe, Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej, Usługi edukacyjne dotyczące sportu,
Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi w zakresie informacji sportowej, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi sportowe, Wynajmowanie obiektów
sportowych, Zawody sportowe (organizowanie -), 43 Organizowanie bankietów, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje,
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur
oraz pomieszczeń na posiedzenia, 44 Konsultacje medyczne, Masaż sportowy, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka
pielęgniarska, Poradnictwo medyczne, Usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie zorganizowanej opieki
zdrowotnej, Usługi medyczne, Usługi opieki medycznej,
Usługi opieki zdrowotnej, Zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
546245
(220) 2022 08 17
SEOMOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) SEOMOOD
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, Programy komputerowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron
(210)
(731)
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internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie do zarządzania
treścią, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki
i tekstu, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], 35 Agencje
reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem błoga, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie
internetowej, Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Reklamy online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Usługi przetwarzania danych online, Usługi
w zakresie zamówień online, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online
dla osób trzecich, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron
internetowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, Kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie
działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w za-
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kresie biznesu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do - ),
Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe
dotyczące gazet, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi
reklamowe dotyczące hoteli, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące
baz danych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, Usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane
z przemysłem transportowym, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi konsultingowe w dziedzinie
rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe,
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w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie chorób, Usługi reklamowe w zakresie reklamy
bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych
papierów wartościowych, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania
in-vivo, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem sprzętu
biurowego, Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Reklama biznesowych stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz
danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikowanie
materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów
reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, Badania rynku do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, Zawieranie umów reklamowych
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na rzecz innych, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online,
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama, Reklama i marketing, Reklama banerowa, Reklama na billboardach elektronicznych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Agencja public relations, Usługi public relations,
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w zakresie
public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations,
Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Reklama zewnętrzna,
Reklama korespondencyjna, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Promocyjne usługi handlowe, Usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, 41 Usługi dziennikarzy freelancerów, 42 Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron internetowych, Tworzenie stron
internetowych, Hosting stron internetowych, Programowanie stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Kompilacja stron internetowych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Usługi utrzymywania
stron internetowych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting spersonalizowanych stron internetowych,
Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Mo-
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nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji
obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości,
Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie
serwerów WWW, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo techniczne, Obsługiwanie wyszukiwarek, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie
wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego.
546248
(220) 2022 08 17
URBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WV WOLA VILLAGE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, budynki przenośne, niemetalowe, betonowe elementy budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe,
domy prefabrykowane (niemetalowe), niemetalowe modułowe elementy budowlane, 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, administrowanie i zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, analiza marketingowa
nieruchomości, 36 Finansowanie inwestycji budowlanych,
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finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów budowlanych, inwestowanie w nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości.
546250
(220) 2022 08 17
SEOMOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEOMOOD

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, Programy komputerowe, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron
internetowych, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie globalnych sieci komputerowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Oprogramowanie do zarządzania
treścią, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki
i tekstu, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], 35 Agencje
reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem błoga, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi
marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie
internetowej, Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Reklamy online, Publikowanie materiałów reklamowych online, Usługi przetwarzania danych online, Usługi
w zakresie zamówień online, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji biz-
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nesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Udostępnianie
katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online
dla osób trzecich, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem
strony internetowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron
internetowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach danych, Zestawianie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych
bazach danych, Kompilacja informacji w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania
dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie
działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Komputerowe zarządzanie plikami, Dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do - ),
Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, Usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Marketing ukierunkowany, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Obróbka tekstów,
Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklama i usługi reklamowe, Usługi reklamowe
dotyczące gazet, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi
reklamowe dotyczące hoteli, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące
baz danych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi pośrednictwa
związane z reklamowaniem, Usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe związane
z przemysłem transportowym, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi
reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe
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w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi konsultingowe w dziedzinie
rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe w celu stworzenia
rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa
w zakresie chorób, Usługi reklamowe w zakresie reklamy
bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych,
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych
papierów wartościowych, Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania
in-vivo, Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem sprzętu
biurowego, Wynajem urządzeń biurowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych,
Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych,
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Reklama biznesowych stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
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Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz
danych, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie katalogów
witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, Dystrybucja tekstów reklamowych,
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Publikowanie
materiałów reklamowych, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wykonywanie materiałów
reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w Internecie, Badania rynku do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, Zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Dostarczanie przewodników
reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online,
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, Usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą,
Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama, Reklama i marketing, Reklama banerowa, Reklama na billboardach elektronicznych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Agencja public relations, Usługi public relations,
Badania w zakresie public relations, Doradztwo w zakresie
public relations, Doradztwo w dziedzinie public relations,
Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Reklama zewnętrzna,
Reklama korespondencyjna, Reklama w Internecie dla osób
trzecich, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
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Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Promocyjne usługi handlowe, Usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, 41 Usługi dziennikarzy freelancerów, 42 Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron internetowych, Tworzenie stron
internetowych, Hosting stron internetowych, Programowanie stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Kompilacja stron internetowych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Usługi utrzymywania
stron internetowych, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting spersonalizowanych stron internetowych,
Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
stron głównych i stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron
internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, 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, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji
obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości,
Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie
stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych,
Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Wynajmowanie
serwerów WWW, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo techniczne, Obsługiwanie wyszukiwarek, Usługi
projektowania wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania da-
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nych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem
sieci komunikacyjnych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego.
(210) 546255
(220) 2022 08 17
(731) KACPRZAK MARIUSZ, Różanna
(540) (znak słowny)
(540) youngevity
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające
drożdże, Suplementy zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające
siemię lniane, Tran, Zioła lecznicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

546256
(220) 2022 08 17
BIEŃ MATEUSZ GRUNTOWNI, Tarnowiec
(znak słowno-graficzny)
GRUNTOWNI

(531) 07.03.11, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Porady w zakresie wyceny finansowej, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi
w zakresie wycen, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena budynków, Wycena nieruchomości, Wycena w kwestiach
majątku nieruchomego, Wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 42 Architektura, Badania geologiczne działek budowlanych, Kartografia i odwzorowanie, Miernictwo drogowe, Opracowywanie projektów budowlanych, Planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Pomiary geodezyjne,
Pomiary gruntów i dróg, Pomiary inżynieryjne, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Projektowanie
sieci dróg, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie
wnętrz komercyjnych, Przygotowywanie planów architektonicznych, Sondowanie geologiczne działek budowlanych,
Sporządzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, Usługi architektury wnętrz, Usługi digitalizacji map,
Usługi doradcze w zakresie architektury, Usługi doradcze
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związane z urbanistyką, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi kartograficzne, Usługi pomiarów kartograficznych lub termograficznych za pomocą drona, Usługi projektowania map, Usługi w zakresie miernictwa geodezyjnego, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, Usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie pomiarów powietrznych, Wykonywanie pomiarów.
546257
(220) 2022 08 17
ALAYA DIAMONDS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Elori
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista, Imitacja biżuterii,
Ozdoby [biżuteria], Jadeit [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria],
Medaliony [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria],
Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria],
Broszki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Pierścionki [biżuteria],
Drut złoty [biżuteria], Biżuteria ze złota, Kasetki na biżuterię,
Szkatułki na biżuterię, Szpilki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne,
Perły [biżuteria], Biżuteria do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Akcesoria do biżuterii, Syntetyczne kamienie
[biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Biżuteria ze szkła sztrasowego
[sztuczna biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Złote nici
[biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria ze złotem, Biżuteria
z kryształu, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria i wyroby jubilerskie,
Biżuteria w postaci koralików, Oprawy będące częścią biżuterii, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Klamry ze srebra [biżuteria],
Wpinki do klapy [biżuteria], Pudełka na biżuterię [dopasowane], Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria na ciało, Biżuteria dla dzieci, Srebrne
nici [biżuteria], Ozdoby z biżuterii sztucznej, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria z kości słoniowej, Agat stosowany w biżuterii, Woreczki na biżuterię dopasowane, Sztuczna biżuteria
na ciało, Kasetki na biżuterię [szkatułki], Biżuteria wykonana
z kamieni półszlachetnych, Breloczki do kluczy jako biżuteria
[ozdoby], Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria do noszenia na głowie, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zegarki, Zegarki kieszonkowe, Zegarki pozłacane,
Zegarki eleganckie, Zegarki kwarcowe, Zegarki sportowe,
Zegarki damskie, Platynowe zegarki, Srebrne zegarki, Zegarki
elektroniczne, Futerały do zegarów i zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie, Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Woreczki
na zegarki, Pudełka na zegarki, Skrzynki na zegarki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z imitacją biżuterii, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kasetkami na biżuterię, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szkatułkami na biżuterię, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szpilkami biżuteryjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do wyrobu biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pudełkami na biżuterię, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami z biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży detalicznej
(210)
(731)
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w związku z artykułami zegarmistrzowskimi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pudelkami na zegarki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z imitacją biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kasetkami na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze szkatułkami na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szpilkami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do biżuterii, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami jubilerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do wyrobu
biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pudełkami
na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią
dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami
z biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami zegarmistrzowskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pudełkami na zegarki, Promocja sprzedaży, Promocyjne usługi handlowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja
towarów przy pomocy influencerów, Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi w zakresie promocji
sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży produktów.
546259
(220) 2022 08 17
BIPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzelów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKE LIFE SIMPLE.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 13.01.17
(510), (511) 12 Samochodowe alarmy antywłamaniowe,
Urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Urządzenia antywłamaniowe do samochodów, Alarmy dźwiękowe antywłamaniowe do pojazdów, Elektryczne instalacje antywłamaniowe do pojazdów,
Urządzenia antywłamaniowe do samochodów osobowych,
Antywłamaniowe blokady do użytku na samochodowych
kierownicach, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe
i bezpieczeństwa do pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

546260
(220) 2022 08 17
MIAZEK KAMIL STREFA 24, Sielpia Wielka
(znak słowno-graficzny)
Napalone PIZZA COCKTAIL BAR

Nr ZT36/2022

(531) 27.05.01, 01.15.05, 26.11.02, 24.17.02
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Koktajlbary, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje
dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi
barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food,
Usługi restauracyjne, 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 żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
koktajlbarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

546261
(220) 2022 08 17
MAJEWSKI TOMASZ TM GROUP POLSKA, Łomianki
(znak słowno-graficzny)
Funny Baker

(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.17, 09.07.19
(510), (511) 21 Przybory kuchenne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Foremki do ciastek z metali nieszlachetnych,
Foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, Jednorazowe akcesoria kartonowe do pieczenia, Formy do pieczenia, Maty do pieczenia, Naczynia do pieczenia, Przybory
do pieczenia, Wałki do ciasta, Wałki do ciasta domowe, Foremki, Foremki kuchenne, Foremki do wycinania ciasteczek,
Foremki aluminiowe do żywności, Foremki do lodu, Formy,
foremki [przybory kuchenne], Foremki do pieczenia muffinów, Silikonowe foremki do babeczek, Papierowe foremki
do pieczenia, Formy i foremki [przybory kuchenne], Gąbki kuchenne, Pędzle kuchenne, Pipety kuchenne, Tłuczki
kuchenne, Szpikulce kuchenne, Ruszty [kuchenne], Lejki
kuchenne, Tarki kuchenne, Rękawice kuchenne, Pojemniki
kuchenne, Dzbanki kuchenne, Utensylia kuchenne, Sitka
kuchenne, Garnki kuchenne, Skrobaki (akcesoria kuchenne), Naczynia kuchenne ceramiczne, Deski do krojenia
kuchenne, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Łopatki [sprzęt kuchenny], Komplety puszek kuchennych, Łopatki do użytku kuchennego, Moździerze do użytku kuchennego, Tarki
do celów kuchennych, Ceramika do użytku kuchennego,
Łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], Stojaki na ręczniki
kuchenne, Przybory kuchenne z silikonu, Łyżki do polewania, kuchenne, Tłuczki do użytku kuchennego, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Blachy do pieczenia
[nieelektryczny sprzęt kuchenny], Przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, Drewniane deski do krojenia do użytku kuchennego, Blachy do pieczenia wykonane
z aluminium, Pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste,
Formy do pieczenia ciasta, Blaszane wyroby do pieczenia,
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie urządzeń kuchennych, Promocja sprzedaży,
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Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Promocyjne usługi handlowe,
Informacja marketingowa, Informacja handlowa, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi towarami: wałki do ciasta, wałki do ciasta domowe,
foremki, foremki kuchenne, foremki do wycinania ciasteczek, foremki aluminiowe do żywności, foremki do lodu,
formy, foremki [przybory kuchenne], foremki do pieczenia
muffinów, silikonowe foremki do babeczek, papierowe foremki do pieczenia, formy i foremki [przybory kuchenne],
foremki do ciastek z metali nieszlachetnych, foremki do ciastek z materiałów niemetalowych, jednorazowe akcesoria
kartonowe do pieczenia, przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, gąbki kuchenne, pędzle kuchenne,
pipety kuchenne, tłuczki kuchenne, szpikulce kuchenne,
ruszty [kuchenne], lejki kuchenne, tarki kuchenne, rękawice
kuchenne, pojemniki kuchenne, dzbanki kuchenne, utensylia kuchenne, sitka kuchenne, garnki kuchenne, skrobaki (akcesoria kuchenne), naczynia kuchenne ceramiczne,
deski do krojenia kuchenne, pałeczki [sprzęt kuchenny],
łopatki [sprzęt kuchenny], komplety puszek kuchennych,
łopatki do użytku kuchennego, moździerze do użytku kuchennego, tarki do celów kuchennych, ceramika do użytku
kuchennego, łyżki durszlakowe [przybory kuchenne], stojaki na ręczniki kuchenne, przybory kuchenne z silikonu, łyżki
do polewania, kuchenne, tłuczki do użytku kuchennego,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, blachy
do pieczenia [nieelektryczny sprzęt kuchenny], przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, drewniane
deski do krojenia do użytku kuchennego, formy do pieczenia, maty do pieczenia, naczynia do pieczenia, przybory
do pieczenia, blachy do pieczenia wykonane z aluminium,
pieczątki kosmetyczne, sprzedawane puste formy do pieczenia ciasta, blaszane wyroby do pieczenia.
546262
(220) 2022 08 17
ALAYA DIAMONDS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELORI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria osobista, Imitacja biżuterii, Ozdoby [biżuteria], Jadeit [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria],
Krzyżyki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Biżuteria platynowa, Pierścionki [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Biżuteria
ze złota, Kasetki na biżuterię, Szkatułki na biżuterię, Szpilki
biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Perły [biżuteria], Biżuteria
do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Akcesoria do biżuterii, Syntetyczne kamienie [biżuteria], Wisiorki
biżuteryjne, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria ze złotem, Biżuteria z kryształu, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria w postaci koralików, Oprawy będące częścią biżuterii,
Akcesoria do wyrobu biżuterii, Klamry ze srebra [biżuteria],
Wpinki do klapy [biżuteria], Pudełka na biżuterię [dopasowane], Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria

109

z tworzyw sztucznych, Biżuteria na ciało, Biżuteria dla dzieci, Srebrne nici [biżuteria], Ozdoby z biżuterii sztucznej, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria z kości słoniowej, Agat
stosowany w biżuterii, Woreczki na biżuterię dopasowane,
Sztuczna biżuteria na ciało, Kasetki na biżuterię [szkatułki],
Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Breloczki
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetnych, Biżuteria do noszenia na głowie, Pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Zawieszki biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zegarki, Zegarki kieszonkowe, Zegarki pozłacane, Zegarki eleganckie,
Zegarki kwarcowe, Zegarki sportowe, Zegarki damskie, Platynowe zegarki, Srebrne zegarki, Zegarki elektroniczne, Futerały do zegarów i zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie,
Wszelkiego rodzaju zegary i zegarki, Woreczki na zegarki,
Pudełka na zegarki, Skrzynki na zegarki, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z imitacją biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kasetkami na biżuterię, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze szkatułkami na biżuterię, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szpilkami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami jubilerskimi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do wyrobu biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pudełkami na biżuterię, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ozdobami z biżuterii,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zegarkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami zegarmistrzowskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pudełkami na zegarki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z imitacją
biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kasetkami
na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szkatułkami na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szpilkami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami biżuteryjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami jubilerskimi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do wyrobu biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pudełkami
na biżuterię, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią dla dzieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami z biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
zegarmistrzowskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pudełkami na zegarki, Promocja sprzedaży, Promocyjne
usługi handlowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promocja towarów przy pomocy influencerów,
Administrowanie sprzedażą, Usługi zarządzania sprzedażą,
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Informacje na temat
sprzedaży produktów.
(210)
(731)
(540)
(540)

546267
(220) 2022 08 17
THI NHI TRAN, Jaworowa
(znak słowno-graficzny)
Miss Banh Mi
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(531) 29.01.13, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Pizzerie, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje dla turystów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje z grillem,
Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi
barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food,
Usługi restauracyjne, 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 żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)
(540)
(540)

546279
(220) 2022 08 18
MUCHA BARTŁOMIEJ, Przytkowice
(znak słowno-graficzny)
EVOLAB ALPHABURN

(531) 02.09.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety.
(210)
(731)
(540)
(540)

546280
(220) 2022 08 18
MUCHA BARTŁOMIEJ, Przytkowice
(znak słowno-graficzny)
Fenix GROUND ZERO

Nr ZT36/2022

(540) GERPOL

(531)

29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 24.09.01,
24.09.03, 24.09.05, 24.09.13
(510), (511) 7 Ostrza do kosiarek, Noże (części do maszyn), Noże do maszyn, Noże elektryczne, Noże elektryczne i ostrzarki do noży, Noże oprawkowe do maszyn, Noże
oprawkowe do użytku z elektrycznymi narzędziami ręcznymi, Ostrza (części do maszyn), Ostrza do narzędzi elektrycznych, Kroje nożowe [części do maszyn], Głowice nożowe
[części maszyn], 8 Noże, Noże kuchenne, Noże kucharskie,
Noże myśliwskie, Noże na użytek hobbystyczny, Noże, narzędzia ręczne, Noże stołowe, Noże wykonane z metali
szlachetnych, Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia
do użytku kuchennego, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Noże ogrodnicze, Noże składane, Noże stołowe ze srebra
standardowego, Noże stołowe ze stali nierdzewnej, Noże
strugarskie [obsługiwane ręcznie], Noże uniwersalne, Ręczne
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Bagnety,
Broń biała, Brzytwy, Cążki do skórek, Zestawy do manicure,
Noże do warzyw, Noże rzeźnicze, Obcęgi [narzędzia ręczne],
Szczypce, obcęgi, Obcinacze do paznokci, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Nożyczki, Nożyczki do użytku domowego, Nożyczki do papieru, Nożyczki
dla dzieci, Nożyce, Nożyce krawieckie, Nożyczki fryzjerskie,
Nożyczki kieszonkowe, Nożyce do drobiu, Nożyce do obcinania wełny, Nożyce ogrodnicze, Nożyce do blachy, Ostrza
[broń], Ostrza do strugów, Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza
nożyc, Scyzoryki, Scyzoryki z wielofunkcyjnymi końcówkami,
Sekatory, Tasaki [noże], Skrobaki, Widelce, Tłuczki [narzędzia
ręczne], Srebrna zastawa stołowa [sztućce], Sztućce z metali
szlachetnych, 21 Przybory kuchenne, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji
urody, Dziadki do orzechów, Kuchenne przybory nie z metali
szlachetnych.
546335
(220) 2022 08 19
KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Morawica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA Spółka Akcyjna

(210)
(731)

(531)

04.01.04, 04.03.20, 26.11.03, 26.11.09, 26.03.23, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe,
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety.
546327
(220) 2022 08 19
FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH GERPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.09, 26.05.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02,
29.01.03, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 19 Kamień budowlany, Marmur, Wapień, Wapno,
39 Transport, Transport kolejowy, Dostawa towarów, Przewóz samochodami ciężarowymi.
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546366
(220) 2022 08 22
ROKMATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROKMATES

(210)
(731)

room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig
fantasy sports, Impresariat artystyczny, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Usługi
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Kafeterie [bufety],
Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.
546367
(220) 2022 08 22
ROKMATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROKMATES
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer
marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń
komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży,
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama,
Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama
online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą,
Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej,
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja),
41 Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w działalności artystycznej, Marketing
opierający się na współpracy z influencerem [Influencer
marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń
komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych,
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów
reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie
dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama
związana z transportem i dostawą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), 41 Kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Escape
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room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig
fantasy sports, Impresariat artystyczny, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Pisanie piosenek,
Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Bary szybkiej obsługi [snack-bary],
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Kafeterie [bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne,
45 Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami.
(210)
(731)
(540)
(540)

Nr ZT36/2022

muzycznych w studio nagrań, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem
telewizji, Wystawy sztuki.
546416
(220) 2022 08 23
BANGKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANGKOK THAI MASSAGE & SPA

(210)
(731)

546382
(220) 2022 08 22
WASĄŻNIK BARTŁOMIEJ, Pułtusk
(znak słowno-graficzny)
WENECJA PUŁTUSK

(531)

29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 05.05.19,
05.05.20, 05.05.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 44 Aromaterapia, Masaż, Fizjoterapia, Salony
piękności, Usługi saun, Usługi terapeutyczne, Usługi stawiania baniek.
546421
(220) 2022 08 23
GOŃDA LIDIA P.P.H.U. GONDPOL LIDIA GOŃDA BHP
I P.POŻ., Ruda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLAM WORK
(210)
(731)

(531)

05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 07.11.01, 18.03.01,
18.03.23, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.08, 24.01.10, 24.01.11,
24.07.01, 24.07.13, 25.07.20, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(210) 546411
(220) 2022 08 23
(731) CHLEBOWSKA MAGDALENA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Mag Chlebowska
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe,
Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty
winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane dyski wideo, Książki audio, Muzyka cyfrowa do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych,
16 Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Ilustrowane albumy, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów,
Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Występy grup muzycznych na żywo,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja dzieł

(531) 03.05.15, 03.05.24, 26.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed
wypadkami lub urazami], Rękawice do ochrony przed wypadkami, Obuwie ochronne.
(210)
(731)
(540)
(540)

546422
(220) 2022 08 23
4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MOBI CAR CLUB
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania
na smartfony, 35 Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa biznesowego
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych
profilach z klientami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie biznesowych i handlowych
informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Usługi doradztwa i pośrednictwa
związane z ubezpieczeniami pojazdów, Pośrednictwo
w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, 37 Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi myjni pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów,
Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów
w zakresie konserwacji pojazdów, Kontrola pojazdów przed
przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów przed
przeprowadzeniem naprawy, Przegląd pojazdów, 39 Organizowanie pomocy drogowej, 42 Usługi w zakresie przeglądu
nowych i używanych pojazdów dla osób kupujących lub
sprzedających swoje pojazdy, Kontrola techniczna pojazdów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

546460
(220) 2022 08 24
FALKIEWICZ KATARZYNA JASIEBASIE, Łazy
(znak słowno-graficzny)
JasieBasie

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 18.05.07, 26.03.04, 26.03.05,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 28 Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt,
Gry planszowe, Grzechotki dla dzieci z gryzakiem w formie
pierścienia.
546465
(220) 2022 08 24
RECEPTOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Receptomed
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)

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

(531)
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546502
(220) 2022 08 25
ZAKHARCHUK MYKOLA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SOKARI

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.15, 11.01.02,
11.01.03, 11.01.17, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.16, 26.05.18,
26.05.19
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach
awaryjnych i ratunkowych, Podnośniki, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji,
Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku
kuchennego, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające,
monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 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, Magnesy,
magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania,
11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Zapalniczki i zapalarki, Urządzenia
do suszenia, Urządzenia do zapłonu, 14 Kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu,
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Przyrządy
chronometryczne, Przyrządy chronologiczne, Przyrządy
zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 21 Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania
szczotek, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki.
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546505
(220) 2022 08 25
ZAKHARCHUK MYKOLA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Kapilar

Nr ZT36/2022

(531) 29.01.13, 02.01.16, 02.01.23, 02.09.01, 02.09.25,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12,
26.11.13, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12,
26.04.14, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety i preparaty
dietetyczne, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku medycznego, 35 Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów
kosmetycznych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

483218, 542494, 545007, 545595, 545596, 545598, 545943, 545944, 546047, 546053, 546169, 546170

2

533768

3

528007, 531679, 532599, 535646, 535655, 535656, 536234, 536361, 540596, 543347, 543651, 543652, 543807,
543808, 543809, 543810, 543812, 543813, 544096, 544856, 545211, 545212, 545213, 545303, 545731, 545834,
545872, 545975, 546096, 546142, 546505

4

543741, 543742, 544096, 545303, 546047, 546053

5

483218, 514576, 531679, 532599, 540596, 541194, 542803, 543347, 543651, 543652, 543807, 543808, 543809,
543810, 543812, 543813, 544291, 544292, 544293, 544294, 545006, 545008, 545009, 545010, 545211, 545212,
545213, 545303, 545442, 545872, 545875, 545943, 545944, 546142, 546149, 546196, 546197, 546198, 546199,
546200, 546201, 546208, 546255, 546279, 546280, 546505

6

515007, 534125, 545373, 545874, 546211

7

515007, 539025, 545165, 545918, 546327

8

543347, 544856, 546327, 546502

9

498377, 508974, 536601, 536804, 538679, 538680, 539074, 541009, 542010, 542337, 542375, 543608, 543741,
543742, 544947, 544948, 544949, 544970, 545409, 545535, 545731, 545882, 545884, 545903, 546028, 546245,
546250, 546411, 546421, 546422, 546502

10

538792, 542624, 543807, 543808, 543809, 543810, 543812, 543813, 545211, 545212, 545213, 545923, 546149,
546184

11

545379, 545381, 545383, 546502

12

541294, 542337, 542375, 542466, 545165, 546259

14

528007, 545834, 546257, 546262, 546502

16

528007, 534134, 536601, 537258, 537259, 538679, 538680, 539872, 539886, 540336, 540338, 540378, 543347,
543999, 544928, 544947, 544948, 544949, 545393, 545535, 545882, 545884, 545903, 545972, 545981, 545990,
546028, 546411

17

539872, 539886

18

528007, 538583, 540336, 540338, 543347, 544096, 544879, 545731

19

509871, 515007, 534125, 541704, 542494, 544678, 544759, 544993, 545373, 545755, 546248, 546335

20

528007, 533768, 541704, 545044, 546028, 546050, 546168

21

528007, 537258, 537259, 541947, 543347, 545062, 546242, 546261, 546327, 546502

22

531679

24

528007, 543347

25

528007, 537258, 537259, 538583, 540336, 540338, 541947, 543730, 543920, 544879, 545143, 545274, 545393,
545615, 545731, 545972, 545981, 545990, 546056, 546212, 546213

26

545981

27

528007, 544759

28

528007, 543920, 544879, 544970, 545527, 546204, 546460

29

482275, 539693, 545006, 545008, 545009, 545010, 545062, 545586, 545587, 545588, 545589, 545876, 545877,
545878, 545972, 545990, 546116, 546208

30

482275, 517515, 539693, 545062, 545113, 545972, 545990, 546132, 546208

31

545062

32

482275, 518803, 518805, 538572, 541194, 541947, 543303, 545972, 545990, 546101, 546132, 546146

33

482275, 544637, 545384, 545646, 545911, 546015
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2

1

34

531679

35

483218, 498377, 508974, 510756, 515007, 516610, 517261, 518803, 518805, 531658, 531659, 531660, 531679,
534125, 535007, 536259, 536601, 537258, 537259, 538679, 538680, 538892, 539074, 539865, 540336, 540338,
541176, 541294, 541947, 542010, 542941, 542943, 543303, 543347, 543648, 543999, 544226, 544232, 544534,
544621, 544625, 544678, 544780, 544782, 544856, 544864, 544865, 544947, 544948, 544949, 544970, 544984,
545002, 545006, 545008, 545009, 545010, 545294, 545303, 545372, 545373, 545393, 545401, 545483, 545552,
545553, 545682, 545731, 545797, 545802, 545874, 545879, 545882, 545884, 545888, 545954, 545981, 546028,
546041, 546047, 546050, 546051, 546052, 546053, 546058, 546071, 546073, 546074, 546075, 546076, 546099,
546116, 546128, 546131, 546166, 546168, 546184, 546206, 546243, 546245, 546248, 546250, 546257, 546261,
546262, 546279, 546280, 546366, 546367, 546422, 546505

36

517261, 532426, 535007, 535277, 535279, 536259, 537258, 537259, 544226, 544678, 544780, 544782, 544866,
545118, 545372, 545373, 545792, 545797, 545802, 545882, 545884, 545887, 545910, 546071, 546248, 546256,
546422

37

515007, 532426, 535007, 535277, 535279, 537090, 537258, 537259, 539074, 541009, 542337, 542375, 542494,
543608, 543741, 543742, 544226, 544678, 544759, 544780, 544782, 544970, 545373, 545483, 545609, 545797,
545802, 545948, 545949, 545950, 546100, 546171, 546422

38

516610, 531679, 536601, 538679, 538680, 539865, 543608, 543875, 544947, 544948, 544949, 544970, 545535,
546051, 546052, 546071, 546099

39

518803, 518805, 531658, 531659, 531660, 531679, 537258, 537259, 539865, 541947, 543741, 543742, 543875,
544571, 544780, 544782, 544885, 544970, 545048, 545420, 545797, 545802, 545948, 545949, 545950, 546028,
546335, 546422

40

540336, 540338, 541947, 543741, 543742, 544571, 544780, 544782, 545874, 545948, 545949, 545950, 546028,
546212, 546213

41

508974, 516912, 531658, 531659, 531660, 536601, 537258, 537259, 537464, 538679, 538680, 538792, 539865,
540336, 540338, 542010, 542810, 543648, 543726, 543913, 543999, 544232, 544571, 544621, 544625, 544737,
544780, 544782, 544866, 544879, 544885, 544947, 544948, 544949, 544970, 544984, 545141, 545142, 545215,
545372, 545393, 545535, 545552, 545553, 545682, 545879, 545882, 545884, 545888, 545903, 545993, 546028,
546099, 546166, 546176, 546235, 546243, 546245, 546250, 546366, 546367, 546382, 546411

42

498377, 509871, 515007, 531658, 531679, 535007, 535277, 535279, 536601, 536804, 537090, 538679, 538680,
539865, 541704, 541947, 543608, 543741, 543742, 543999, 544621, 544625, 544641, 544642, 544737, 544780,
544782, 544970, 545373, 545682, 545797, 545802, 545882, 545884, 545944, 546028, 546071, 546073, 546074,
546075, 546076, 546082, 546206, 546245, 546250, 546256, 546422

43

537258, 537259, 537464, 539693, 539865, 541141, 541947, 542941, 542943, 544866, 545002, 545062, 545113,
545401, 545406, 545420, 545836, 545887, 545972, 545990, 546037, 546235, 546243, 546260, 546267, 546366,
546367

44

537464, 539019, 543166, 543648, 544621, 544625, 544820, 544885, 544967, 545215, 545453, 545535, 545552,
545553, 545658, 545659, 545923, 545948, 545949, 545950, 546114, 546183, 546243, 546416, 546465

45

498377, 508974, 531658, 536259, 536804, 541947, 544780, 544782, 544885, 544947, 544948, 544949, 545535,
545797, 545802, 545879, 545888, 545954, 545993, 546041, 546366, 546367

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

534134
544947
546206
542810
545658
545659
546050
546212
546131
543347
541704
546168
545834
543608
545143
545062
543651
543652
546184
543913
545615
545379
546416
544621
544984
545384
545972
545944
546047
546053
546058
545303
536361
544820
545007
535279
535277
545406
545595
545598
545596
531679
536601
546051

CD-ACTION
CD-ACTION
CECHINI MUSZYNA
CENTRUM UBEZPIECZEŃ pod zegarem
Certyfikacja NASK
CETALERGEDD
Chilopan
CHÓW W ZGODZIE Z DOBRYMI PRAKTYKAMI
ciałość
Con amore per la perfezione
CZAS NA POROSŁY
DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino
RODZINA odświeżający żel do higieny
intymnej wspiera mikrobiom okolic
intymnych ZAWIERA KWAS MLEKOWY +
ALANTOINA PRZEBADANY GINEKOLOGICZNIE
zapewnia odświeżenie i subtelny zapach pH
neutralne dla miejsc intymnych łagodność
potwierdzona dermatologicznie
DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino
RODZINA szampon odświeżający do włosów
normalnych i przetłuszczających się
hiperdelikatny normalizuje wytwarzanie
sebum BEZ SILIKONÓW OCHRONA
I PIELĘGNACJA DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY
DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino żel
do mycia ciała i włosów 2 w 1 od pierwszego
dnia życia łagodnie pielęgnuje skórę i włosy
nie powoduje łzawienia Mam zaufanie Mam!
Dikambin
Dolina Dobra Przechlewo od 1994
DOLINA DOBRA Przechlewo od 1994
DOLINA DOBRA Przechlewo od 1994
Dolina Dobra
DOM SENIORA BRONEK
Dom Żeglarza SAILOR
EduMages
EKO-BYŚ Sp. z o. o.
EKO-BYŚ Sp. z o.o.
EKO-BYŚ Sp. z o.o.
ELEKTROMECHATRON
eLOCK
Elori
ELORI
ÉMILIE
emio
EMPLOHOUSE
Epimedium

540336
540338
543303
545910
544642
545211
546200
545877
546183
546213
532426

a gu
a p ADWOKATURA POLSKA
adcookie
Akademia Driftingu Crazy Cart
Alcea CENTRUM ZDROWIA
ALCEA
Ale materace
Alibi d’amore
ALINA FURNITURE & DESIGN
ALLWAVES
ALNAG
alpimeble
AMÉTRINE lumiere & beauté
amper
Ania Lulo
ARCO
Arthemisan
ArthemisanJ11
Aspendens
Atticus
aura.via
AVENA
BANGKOK THAI MASSAGE & SPA
BANK EKSTRAKTÓW Z GRZYBÓW
BEAUTY IN
BEE KEEPER’S
BEEF & WINE by ZDROWA KROWA
BGD LAB
BIOECO-H
BIOECO-HZ
bioinmed
blawesome
BOND HAVANA
BOUTIQUE DENTAL
Bubbles MAKE ME HAPPY
BUDOMAL P.R.B.
BUDOMAL
Buta
Calux C
Calux Mag
Calux Tlenkowe
CAN4MED
CANAL + LIVE
CAREERS in POLAND

535655

535646

535656
546199
545586
545588
545589
545587
544967
545836
545903
545948
545949
545950
545141
539074
546257
546262
545981
541294
546041
546114
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2

EPOXY PROJECTS AND MOLDS
EVOLAB ALPHABURN
F.
FarmStretch Pro
FarmStretch
Fenix GROUND ZERO
FEXALERGEDD
FIGHTER SHOP
FL LEOLA
FORBEX
FUNGI EXTRACT BANK
Funny Baker
GCE GCENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY
GeoGT PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE
GERPOL
Giron
GLAM WORK
Gold Snack
GREAT FASHION GREAT PRICES
Grillszotto
GRUNTOWNI
Herbados
HUGA
HULANKI
INLET KANCELARIA
interia TWOJE WSZYSTKO
Interia. Twoje wszystko.
IRMAL POSADZKI PRZEMYSŁOWE
IT2engineering
JasieBasie
JBB BAŁDYGA PARÓWKI VEGANKI
JBB BAŁDYGA PARÓWKI WEGANKI
JBB BAŁDYGA VEGANKI
JBB BAŁDYGA WEGANKI
JDP Ogrodzenia
JELONKOWO
K KONSTAL
Kapilar
Kierunek Małżeństwo
KIERUNEK USTKA
Koncerty Sołackie
KOPALNIA WAPIENIA MORAWICA
Spółka Akcyjna
Kora Księżycowa
KOZACZOK
Kuchenny Strażak
Kwatery dla Firm
KwF KARIERA w FINANSACH
La Boom
LACOSTA
LEVALERGEDD

533768
546279
545483
539886
539872
546280
545213
545294
545274
546149
544625
546261
541009
537090
546327
546201
546421
482275
510756
546116
546256
546196
545923
544879
545954
538679
538680
546171
545682
546460
545008
545009
545006
545010
534125
544866
545874
546505
545535
535007
544232
546335
545755
542943
545872
545887
546052
544856
545646
545212
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LH LIGHTHOUSE
LH
LNE MEDYCYNA estetyczna
LODY BAŁTYCKIE
LONG AND LOVELY
LSbricks
LUCKY DICE
LUNA
Macamba
Mag Chlebowska
Maglev-UVprinter.pl
MAKE LIFE SIMPLE.
MAT MAT
MB BROWAR BAŁTÓW TU ZACZYNA SIĘ
PRZYGODA
Meble Black Art
MEDAIR by med7even
MEGA!
MERITO
MG Giu M
Miss Banh Mi
MŁODA PALESTRA
MOBI CAR CLUB
moc anioła
Mr HEMPEREK
MTZ
MUST
Nachwastin
Napalone PIZZA COCKTAIL BAR
NASK
nova Sp. z o.o.
NOVDOM Na dziś, na zawsze!
NOVDOM Na dziś, na zawsze!
novobakt
NowySen
NowyZen
nth systemyhigieny.pl
OG Tush
Olympia Fight Promotions
ON children
ONE&ONLY NAILS AND BEAUTY
ONTRADE.PL
OSIEDLE OLIMPIJSKIE
Pago HR
Pago HR
PALESTRA
PaluchGroup
PARAGON PARK HANDLOWY
PARK HOTEL RZESZÓW
PATOINTELIGENCJA
PERFECTSET LOGISTICS

2

544865
544864
544928
545113
539019
545527
538583
546211
546198
546411
545409
546259
546142
541947
545044
542624
541176
545882
528007
546267
544949
546422
544885
514576
545165
545993
546197
546260
544641
544571
545797
545802
545943
544293
544294
538892
545453
546243
545975
543166
546169
544678
545879
545888
544948
545609
544226
537464
508974
545048

Nr ZT36/2022
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Pheno beauty
PHOX
Pierogi jeżyckie pierogi produkowane ręcznie
z różnymi farszami
PIZZA PANY
PLAD POLSKIE LABORATORIUM
ANTYDOPINGOWE
Płynna Uroda
PODKARPACKA DOLINA WODOROWA
POLIGON STRAŻACKI
POLTELEINFO
POSCASH
POWERBOX by TRYBECO
PROBOT
ProDorm
PTTK N W E S
PZES
Q Guards
Quanta Energy
Quanta ENERGY
R ROKMATES
RADIX
RAFFAELLO Nobile Eccellente Bianco
REAL WEAR
Receptomed
RECEPTURY ZIELARKI
recominer
REF LINE
RENTYEARS
Restauracja Buta
restauracja DOTYCHCZAS
RETAILIC INTELLIGENCE
RF REAL FRESH
RIO
RIVER
ROBOMAX
Rodeno
ROKMATES
ROLNICTWO PRZYJAZNE KLIMATOWI
RUSTAVELI AVENUE
rynek pierwotny.pl
SAND INVEST
SAPERAVI
SAWO GRUZ
Sense Health Clinic
SENSE MED & SPA
SENSE MED & SPA
SenZen
SEOMOOD
SEOMOOD
Shezan

536234
544970
517515
546235
546082
542803
543999
545393
545142
545118
542337
539025
544291
539865
544534
536804
543741
543742
546366
545381
544637
545731
546465
546096
544993
543920
545372
545401
541141
498377
532599
546099
546146
545918
546242
546367
545876
546015
546071
545373
546037
546100
543648
545552
545553
544292
546245
546250
546132
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Skryba
SKRZYPEK STOMATOLOGIA
SKYREX
SLEEPING EXPERT
SMILE & WINE by ZDROWA KROWA
SOKARI
SONO Development
Sounds of Freedom Music Festival
SUDECKI ŚWIAT
SUDECKI ŚWIAT
SUDECKI ŚWIAT
SWOBODY WEAR
SZACHY BYDGOSKIE
Śniadaniowe Duety
TaHoVi
tax.eo Komorniczak & Wspólnicy
TECHMATRANS
TECHNIArt POLYMER PLASTIC & QUARTZ
tell your story
TERMAT
The Violin Consort
THREE SEAS
TONIC JURAJSKI
UFF
UNI-TRUCK
UNI-TRUCK
UrgoSupersuperabsorber
VENOTICA DUO
VIBEER
VIGOR multiwitamina
ON 50+ ProAdaptogenGR
VIGOR multiwitamina ON ProAdaptogenA
VIGOR multiwitamina
ONA 50+ ProAdaptogenAR
VIGOR multiwitamina
ONA ProAdaptogenA
VIGOR, lepsze podejście do zdrowia
VIGOR, nowe podejście do zdrowia
VIP PARKIET
Vital Power SUPLEMENT DIETY
VITAMIKRONISED
VOLT by TRYBECO
Water be beauty
Water be healthy
WENECJA PUŁTUSK
West 4 BUSINESS HUB B
West 4 BUSINESS HUB C
wf
wfirma
wfirma
wfirma
WHIELKI KRASNAL

2

546176
545215
544737
546128
545990
546502
517261
543726
531660
531658
531659
543730
546204
539693
545442
536259
515007
542494
516610
509871
542010
543875
546101
546170
544780
544782
545875
540596
538572
543810
543809
543808
543807
543812
543813
544759
541194
483218
542375
518803
518805
546382
537258
537259
546076
546073
546074
546075
540378
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White Wood FINANSE
WŁASNE UPRAWY PASZE I PRODUKTY
WOW BODY.EU
WSB MERITO
WV WOLA VILLAGE
X-ATV
Yasai
youngevity

1

2

545792
545878
538792
545884
546248
542466
545420
546255

Nr ZT36/2022
2

Zdrowa Chatka

546208

ZŁOTY ORZEŁ EST. 1991 BOTTLED BY HAND
ULTRA PREMIUM VODKA ZŁOTY ORZEŁ
ULTRA PREMIUM VODKA

545911

ZOLIA

545383

ZoZo home

544096

żabka eko smart

545002

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.
479675A
1098010
1116799
1598846
1621250
1622356
1640830
1677939
1677942
1678160
1678208
1678238
1678260
1678353
1678375

COCO CHANEL (2022 07 29)
3
lensvision (2022 07 27)
5, 9, 44
VEGGIFANT (2022 03 15)
30, 32
Refresco (2021 02 05, 2020 10 29)
CFE: 26.11.12, 27.05.11, 29.01.12
32, 35, 39
S SOPRANO (2022 07 07)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
34
LEX TOBACCO COMPANY (2022 07 07)
CFE: 24.01.03, 27.05.01
34
ALEX (2022 07 07)
34
PROTOS BARRIER
6, 9, 11,
19, 22
(2022 05 03, 2021 11 04)
PROTOS
6, 9, 11, 19, 22
(2022 05 03, 2021 11 04)
SCENTYS (2022 05 06)
3, 9, 11
CHANEL & moi
(2022 05 05, 2021 12 01)
CFE: 27.05.01
37, 40, 42
bettter (2021 12 24, 2021 11 12)
CFE: 01.15.15, 26.13.25,
25, 35, 40, 41
27.05.01
(2022 03 22, 2022 03 17)
CFE: 01.15.23, 26.01.02,
4, 9, 35, 36, 37, 39,
26.11.02
40, 42
IT’S BASIC (2021 11 17)
CFE: 26.04.05, 27.05.03
35
TOKEM (2022 03 02)
CFE: 26.01.09, 27.05.01
1, 17, 42

1678425
1678429
1678457
1678466
1678500
1678502
1678503
1678612

1678702
1678704
1678769
1678884
1678959

EPL (2022 02 03)
CFE: 27.05.01
16, 17
MATTONI (2022 01 06, 2021 07 14)
CFE: 03.07.02, 27.05.01, 29.01.12
29, 30, 32
InovSafeCare (2022 06 22)
CFE: 04.05.05, 19.13.25, 26.13.25, 27.05.01
41
Art FLOOR (2022 06 23, 2022 06 17)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
19
EAL (2022 06 21)
CFE: 27.05.01
39
(2021 12 31)
CFE: 05.05.04, 26.01.15
3, 14, 16, 24, 25, 30,
34, 43,
(2021 12 31)
CFE: 05.05.04
3, 14, 16, 18, 24, 25,
30, 34, 43,
MATTONI BLACK JEMNĚ PERLIVÁ s příchutí
černých plodů (2022 01 06, 2021 07 14)
CFE: 03.07.02, 05.07.24, 25.01.15,
29, 30, 32
27.05.01, 29.01.15
JusChek (2022 07 21)
10
JusChek (2022 07 21)
5
DWA (2022 03 19)
CFE: 27.05.01
2
BRÜNDY (2022 06 24, 2022 02 24)
33
(2021 12 31)
CFE: 05.05.05, 24.13.25
3, 14, 16, 18, 24,
25, 30, 34, 43,

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1678375

2

1678769

3

479675A,

4

1678260

1678160,

1678502,

1678503,

1678959

1678160,

1678260

5

1098010,

1678704

6

1677939,

1677942

9

1098010,

1677939,

1677942,

10

1678702

11

1677939,

1677942,

1678160

14

1678502,

1678503,

1678959

16

1678425,

1678502,

1678503,

17

1678375,

1678425

18

1678503,

1678959

19

1677939,

1677942,

1678959

1678466

22

1677939,

1677942

24

1678502,

1678503,

1678959

25

1678238,

1678502,

1678503,

1678959

29

1678429,

1678612

30

1116799,

1678429,

1678502,

1678503,

1598846,

1678429,

1678612

32

1116799,

33

1678884

34

1621250,

1622356,

1640830,

1678502,

35

1598846,

1678238,

1678260,

1678353

36

1678260

37

1678208,

1678260

39

1598846,

1678260,

1678500

40

1678208,

1678238,

1678260

41

1678238,

1678457

42

1678208,

1678260,

1678375

43

1678502,

1678503,

1678959

44

1098010

1678612,

1678959

1678503,

1678959

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.
539646
538598
538399
542376

Sky International AG
2022 06 07
41, 43
ORANGE BRAND SERVICES LIMITED
2022 06 07
35, 36
Orifarm Generics Holding A/S
2022 06 07
3, 5
LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND
SCHWEIZ AG
2022 08 16
29, 30

541256
542351
542727

DICOFARM S.P.A.
2022 08 22
Tosara Pharma Limited
2022 08 23
COFRA AG
2022 08 23

5, 35
3, 5
35, 36

