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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 ZT37

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

* – nie podaje się kodu PL

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

514050
(220) 2020 05 28
ZAKRZOWSKI TADEUSZ P.H. NANA, Ruda Śląska
(znak słowno-graficzny)
TAKIE BUTY

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, w tym obuwie piłkarskie, gimnastyczne, plażowe, wykonane z drewna, botki, buty sportowe, buty sznurowane, sandały, kalosze, pantofle domowe,
pantofle kąpielowe, cholewki do obuwia, czubki do butów,
podeszwy butów.
515538
(220) 2020 07 03
MR HEMPEREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE,
Witaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMPEREK
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych.
515544
(220) 2020 07 03
MR HEMPEREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE,
Witaniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN HEMPEREK

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

518027
(220) 2020 09 07
DKH Retail Limited, Cheltenham, GB
(znak słowno-graficzny)
SUPERDRY

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty wybielające oraz substancje stosowane w praniu, środki czyszczące, polerujące, szorujące
i ścierne, mydła, perfumy, wyroby perfumeryjne, mgiełki
do ciała, płyny do mycia ciała, preparaty w sprayu do ciała,
balsamy do ciała, płyny do kąpieli, żele pod prysznic, błyszczyki do ust, balsamy do ust, olejki eteryczne, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki, produkty do włosów, ciała i skóry,
płyny do włosów, produkty do farbowania włosów, szampony, odżywki, środki higieny osobistej i pielęgnacji urody,
środki do czyszczenia zębów, dezodoranty do użytku osobistego, antyperspiranty, wody kolońskie, środki stosowane
po goleniu, płyny po goleniu, preparaty zapachowe do powietrza, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do opalania i do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do golenia, produkty do depilacji, mleczka,
żele, kremy i musy do ciała, żele, kremy i musy do włosów,
zapachy i preparaty zapachowe do ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, sztuczne paznokcie, nakładki/naklejki na paznokcie, sztuczne rzęsy, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, spraye
do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, żelowe maski pod oczy, 9 sprzęt i przyrządy optyczne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary,
gogle narciarskie, futerały, troczki i łańcuszki do okularów
przeciwsłonecznych, okularów, gogli narciarskich i gogli
sportowych, pojemniki na szkła kontaktowe, torby na laptopa, torby i futerały na notesy elektroniczne (PDA), elektroniczne terminarze, tablety i czytniki e-booków, sprzęt komputerowy, podkładki pod myszkę komputerową, programy
gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
lub obrazów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefony, telefony komórkowe, smartfony, odtwarzacze MP3 odtwarzacze cyfrowych
formatów plików audio i wideo, etui, obudowy, pokrywy,
torby i uchwyty na telefony, smartfony, telefony komórkowe,
laptopy, urządzenia nawigacyjne satelitarne, odtwarzacze
MP3 audio i wideo, aparaty fotograficzne i kamery wideo, zestawy głośnomówiące do telefonów, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, słuchawki, głośniki, mikrofony, radia, ładowarki, urządzenia do podłączania i ładowania przenośnych
i ręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych, kamizelki
ratunkowe, kombinezony nurkowe, sprzęt i aparatura do nurkowania, kaski ochronne do uprawiania sportu, kaski zabezpieczające, okulary pływackie, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, filmy i nagrania wideo z muzyką, przygodą
i/lub animacją, ekrany projekcyjne, kalkulatory kieszonkowe,
przenośne monitory aktywności, krokomierze, wysokościomierze, osobiste urządzenia elektroniczne wykorzystywane
do monitorowania celów oraz do sporządzania statystyk
w zakresie kondycji fizycznej, przenośne cyfrowe urządzenia
elektroniczne do nagrywania, organizowania, przesyłania,
modyfikowania, przeglądania i odbierania plików teksto-
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wych, danych, audio, obrazów, wideo i cyfrowych, przenośne urządzenia elektroniczne, a mianowicie zegarki, bransoletki i opaski na rękę, które składają się z oprogramowania
przekazującego dane osobistym asystentom cyfrowym,
smartfonom i komputerom osobistym za pośrednictwem
stron internetowych i innych sieci komunikacji komputerowej i elektronicznej, kable, a mianowicie kable ładujące, komputerowe systemy operacyjne dla urządzeń elektronicznych
do noszenia, etui na słuchawki, powerbanki [przenośne ładowarki], dzwonki telefoniczne do pobrania, uchwyty i stojaki
na telefon, ochraniacze ekranu dla urządzeń mobilnych,
a mianowicie ochraniacze szklanego ekranu, 12 pojazdy,
urządzenia do poruszania się drogą lądową, powietrzną lub
wodną, 14 biżuteria, imitacja biżuterii, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegarki,
opaski do zegarków, paski do zegarków, etui na zegarki, zegary, części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 15 instrumenty muzyczne, pulpity i statywy do nut
i stojaki na instrumenty muzyczne, batuty dla dyrygentów,
16 papier i tektura, materiały drukowane, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły papiernicze i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do artykułów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały rysunkowe i materiały dla artystów,
pędzle, materiały instruktażowe i dydaktyczne, arkusze, folie
i papierowe torby do pakowania, czcionki drukarskie, bloki
drukarskie, przewodniki turystyczne, 18 torby, torebki, torby
na ramię, torby na przybory toaletowe, kosmetyczki, torby
na akcesoria i kosmetyki do makijażu, plecaki, torby sportowe, torby na siłownię, torby plażowe, torby podróżne, walizki
i kufry, portfele, portmonetki, etui na klucze (wyroby skórzane), parasolki, parasole, skóra i imitacje skóry, torby skórzane
i skóropodobne, sznurowadła skórzane i skóropodobne, skórzane i skóropodobne sznury, plecionki, rzemienie, pasy i paski, futerały, etui i pokrowce skórzane i skóropodobne, woreczki skórzane i skóropodobne, paski skórzane i skórzano-podobne, skórzane i skóropodobne zawieszki bagażowe,
skórzane i skóropodobne etui na karty, skórzane i skóropodobne torby na ubrania, skórzane i skóropodobne torby
na akcesoria i kosmetyki do makijażu, torby na garnitury, aktówki i teczki, kuferki na kosmetyki, torby na pieluchy, plecaki
na pieluchy, nosidełka, plecaki do noszenia dzieci, torby specjalnie przystosowane do przenośnych gier wideo, pasy wykonane ze skóry lub sztucznej skóry, kosmetyczki [saszetki
na przybory toaletowe], 20 meble, lustra, ramy na obrazy,
21 sprzęt i pojemniki gospodarstwa domowego lub kuchenne, grzebienie i gąbki, szczotki i pędzle (z wyjątkiem pędzli
malarskich), materiały do wytwarzania szczotek i pędzli,
sprzęt i artykuły do celów czyszczących, elektryczne i nieelektryczne szczoteczki do zębów, urządzenia do odświeżania i perfumowania powietrza, aplikatory do nakładania makijażu i kosmetyków, atomizery do użytku domowego,
szczotki kąpielowe, otwieracze do butelek, urządzenia
do chłodzenia butelek, gąbki do ciała, butelki na napoje, klamerki do bielizny, suszarki do bielizny, szczotki do ubrań,
spinki do bielizny, chusteczki do czyszczenia okularów, shakery koktajlowe, grzebienie, etui na grzebienie, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki do kąpieli, pędzle kosmetyczne, puderniczki, szpatułki, aplikatory i pędzelki kosmetyczne,
dozowniki mydła, kosze na śmieci, grzebienie elektryczne,
kominki do olejków eterycznych, rękawice do peelingu, płatki do peelingu, szczoteczki do brwi, grzebyczki do rzęs, gąbeczki do twarzy do nakładania makijażu, buteleczki, rękawiczki do użytku domowego, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, pędzelki do ust, szczoteczki do ust, rolki
do usuwania kłaczków z ubrań, gąbki roślinne, pędzelki
do makijażu, sprzęt do demakijażu, kubki, szczoteczki do paznokci, rozpylacze, spraye i butelki do perfum, kosze pikniko-
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we, butelki plastikowe, łyżki do butów, ściereczki do butów,
przybory do pastowania butów, szczotki do butów, stojaki
na pędzle do golenia, pędzle do golenia, stojaki na przybory
do golenia, uchwyty na gąbki, gąbki, stojaki na szczoteczki
do zębów, stojaki na przybory do golenia, prasy do krawatów, saszetki na przybory toaletowe, szczoteczki do przybory do golenia, prasy do krawatów, saszetki na przybory toaletowe, szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczkę
do zębów, wieszaki na ręczniki, kosmetyczki pod prysznic,
24 tekstylia i substytuty tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, tekstylia łazienkowe, tekstylia kuchenne, narzuty, koce,
zasłony z tkaniny lub tworzywa sztucznego, 25 odzież,
odzież sportowa, bluzy, koszulki, koszulki polo, koszule, bluzki, szorty, topy rugby bluzy z nadrukiem i haftowane, kardigany, swetry, bluzki zapinane na zamek błyskawiczny spodnie
dresowe, spodnie, dżinsy, odzież z dzianiny, bluzy, wełniane
pulowery, sukienki, spódnice bluzki, kurtki, płaszcze, trencze,
odzież skórzana i z materiału imitującego skórę, kurtki skórzane, kurtki-narzutki, kurtki woskowane, marynarki wojskowe,
gumowe płaszcze nieprzemakalne, bezrękawniki, kurtki myśliwskie, kurtki lniane, sztormiaki, kurtki wojskowe, bomberki,
lekkie płaszcze przeciwdeszczowe, garnitury, kamizelki, krawaty, legginsy, skarpetki, szaliki, rękawiczki, stroje kąpielowe,
kombinezony piankowe, paski, bielizna, krótkie haleczki
na ramiączkach, biustonosze, majtki, bokserki, slipy męskie,
piżamy, szlafroki, płaszcze kąpielowe, podomki, obuwie, sandały, buty plażowe, klapki i japonki, botki, trzewiki i kozaki,
buty, skórzane buty, buty do biegania, buty sportowe, kapcie, nakrycia głowy, kapelusze, czapki, czapki wojskowe,
czapki baseballowe, czapki sportowe, bandamki, czapki
z dzianiny, berety, getry do biegania, biustonosze sportowe,
torby na buty narciarskie, rękawice narciarskie, pasy wykonane ze skóry lub sztucznej skóry, 28 przyrządy i sprzęt do gier,
piłki sportowe, kije do gry, rakiety i rakietki do gry, sprzęt gimnastyczny, kije golfowe, podkładki pod piłkę golfową, artykuły i sprzęt sportowy, steppery do aerobiku, ciężarki do ćwiczeń, sztangi, ochraniacze sportowe, ochraniacze na łokcie,
kolana i nadgarstki, kije hokejowe, kije do hokeja na lodzie,
piłki i krążki hokejowe, łyżwy, osłony na łyżwy, deski snowboardowe, narty, skakanki, rękawice bokserskie, skakanki piłki
gimnastyczne, maty do ćwiczeń, skakanki, piłki lekarskie, taśmy do ćwiczeń oporowych, deski surfingowe, torby przystosowane do artykułów sportowych, torby na deski surfingowe, torby na deski snowboardowe, torby na deskorolki,
torby specjalnie zaprojektowane do nart, piłki, piłeczki golfowe, piłki do koszykówki, piłki bejsbolowe, piłki nożne, piłki
do futbolu amerykańskiego, piłki do rugby, piłki do netballu,
piłki tenisowe, piłki do ćwiczeń, piłki plażowe, sprzęt do gry
w bilard, gry planszowe, deski do bodysurfingu, deski do bodyboardingu, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
gry karciane, pokrowce na narty, pokrowce na narty wodne,
pokrowce na deski snowboardowe, rowery do ćwiczeń statycznych, pokrowce na rakiety, pokrowce na sprzęt do krykieta, pokrowce na rowery, pokrowce na sprzęt do gry w golfa, pokrowce na narty, pokrowce na deski snowboardowe,
pokrowce na buty narciarskie, pokrowce na buty snowboardowe, pokrowce na sprzęt narciarski, rzutki, tarcze do gry
w rzutki, rękawice sportowe, sprzęt do ćwiczeń fizycznych
w pomieszczeniach, bieżnie, maszyny do biegania, sprzęt
do ćwiczeń siłowych, hantle, sprzęt fitness, ketle (hantle kettlebell), ergometry, stacjonarne rowery treningowe, zabawki
dmuchane, deski do kitesurfingu, sprzęt do kitesurfingu,
a mianowicie linki do latawców, latawce, wiązania służące
do wsunięcia i utrzymania stopy w desce kitesurfingowej,
uprzęże do kitesurfingu, kije do gry w lacrosse, siatki do gier
sportowych, nagolenniki, deskorolki, wrotki, łyżworolki, deski
snowboardowe, sprzęt do pływania, a mianowicie gogle,
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pływaki, płetwy, rakiety tenisowe i pokrowce, deski do wakeboardingu, narty wodne, piłki do siatkówki, deski do windsurfingu, sprzęt do windsurfingu, a mianowicie deski, pasy
do stóp i płetwy, uprzęże do desek windsurfingowych, deski
do paddleboardingu, sportowe nakładki ochronne na łokcie,
kolana i nadgarstki, wiązania snowboardowe, sprzęt sportowy do boksu i sztuk walki, worki treningowe, 35 usługi reklamowe i promocyjne świadczone online z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi detaliczne związane
ze sprzedażą takich towarów jak: farby, kosmetyki nielecznicze i środki toaletowe, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, świece i knoty do oświetlenia, oprogramowanie komputerowe, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne,
kombinezony do nurkowania, maski do nurkowania, metale
szlachetne i ich stopy, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, papier i tektura, druki, artykuły papiernicze, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, meble, lustra,
ramy do obrazów, bielizna stołowa i pościelowa, tekstylia łazienkowe, tekstylia kuchenne, narzuty, koce, zasłony, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, usługi hurtowe związane ze sprzedażą takich towarów jak: farby, kosmetyki nielecznicze i środki toaletowe, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, świece
i knoty do oświetlenia, oprogramowanie komputerowe,
komputery komputerowe urządzenia peryferyjne, kombinezony do nurkowania, maski do nurkowania metale szlachetne i ich stopy, biżuteria, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne papier i tektura, druki, artykuły papiernicze,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, meble lustra, ramy
do obrazów, bielizna stołowa i pościelowa, tekstylia łazienkowe, tekstylia kuchenne, narzuty, koce, zasłony, odzież, obuwie, nakrycia głowy, organizacja, obsługa nadzór nad kartami
lojalnościowymi, programami motywacyjnymi i promocyjnymi usługami lojalnościowymi, motywacyjnymi i premiowymi.
518059
(220) 2020 09 07
KOŃCZALSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
AWIX OIL, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AWIX OIL
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Paliwa ciekłe, gazowe i stałe, oleje przemysłowe, smary, benzyna, benzyna ciężka ze smoły węglowej,
benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje silnikowe, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne, oleje do smarowania, oleje smarujące do kół, oleje do silników samochodowych, oleje smarujące do silników benzynowych, oleje
smarujące do urządzeń samochodowych, oleje smarowe
do silników pojazdów mechanicznych, paliwa ropopochodne, paliwa lotnicze, paliwo biodiesel, paliwo do pojazdów
mechanicznych, ropa naftowa surowa i rafinowana, nafta, gaz ziemny skropiony, węgiel jako paliwo, koks, węgiel
drzewny jako paliwo, węgiel drzewny do grillowania, brykiety drewna, biopaliwa, biokomponenty do paliw i olejów,
drewno opałowe, drewno stosowane jako materiał opałowy,
paliwo butanowe, paliwo butanowe do zapalniczek, propan-butan do celów przemysłowych, butan do użytku jako
paliwo butan do użytku jako paliwo stosowane w gospodarstwach domowych, propan, propan do ogrzewania, propan
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do oświetlania, propan do użytku jako paliwo, mieszanki
paliw, produkty naftowe uzyskane z rafinacji ropy naftowej,
smary uniwersalne, smary samochodowe, smary przemysłowe, smary do maszyn, smary do podwozi, smary penetrujące kolizję, smary do przenośników, smary do samochodów,
smary do klocków hamulcowych, smary do silników lotniczych, smary w postaci olejów, smary na bazie olejów, smary
do pojazdów silnikowych, niechemiczne dodatki do smarów,
smary do montażu opon pneumatycznych, samochodowe
smary do silników samochodowych, 35 usługi prowadzenia
sprzedaży w sklepach oraz stacjach paliw, także za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: paliwo oraz produkty pochodne, oleje, płyny hamulcowe i hydrauliczne, płyny do chłodnic samochodowych, środki konserwujące, antykorozyjne i preparaty pielęgnacyjne do pojazdów, części i akcesoria samochodowe, usługi działalności
handlowej na terenie stacji paliwowych: artykułami spożywczymi, napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, papierniczymi, przemysłowymi i kosmetykami, usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą naftową
i paliwami ropopochodnymi, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie
organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
37 usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw: tankowanie
i obsługa (na którą składają się usługi tankowania benzyną
pojazdów silnikowych oraz usługi tankowania gazem naturalnym pojazdów silnikowych), kompleksowa obsługa samochodów na którą składają się usługi w zakresie konserwacji
pojazdów silnikowych, naprawa, konserwacja, czyszczenie,
smarowanie i polerowanie pojazdów, wymiana olejów, naprawy tapicerskie, usługi warsztatowe na którą składają się
usługi warsztatów w zakresie naprawy pojazdów i lakiernicze, serwis ogumienia na który składa się usługa wulkanizacji
i naprawy przebitych opon, wymiana, naprawa i wulkanizacja opon, wyważanie kół samochodowych, konserwacja
i naprawa silników, naprawa i konserwacja pomp, naprawa
i konserwacja sprężarek, naprawa maszyn, naprawa I konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, naprawa maszyn przemysłowych, naprawa maszyn górniczych, naprawa i konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych, konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, naprawa i konserwacja maszyn
i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, naprawa
i konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności
lub napojów, naprawa lub konserwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do produkcji papieru, naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, naprawa
i konserwacja automatów sprzedających, konserwacja i naprawa systemów zawierających węże doprowadzające płyny, 39 dystrybucja paliw, olejów, gazów, smarów, przesyłek,
usługi transportowe, towarowy transport drogowy, pakowanie towarów, przeładunek, składowanie i magazynowanie
żywności, składowanie, magazynowanie, przechowywanie
ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, usługi w zakresie przeładunku, pakowania, konfekcjonowania, dystrybucji
i dostarczania paliw, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie samochodów osobowych, obsługa miejsc postojowych
dla pojazdów silnikowych.
520804
(220) 2020 11 10
MEDICAN CAMPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ADDIOL
(510), (511) 3 oleje kosmetyczne, kosmetyki, 5 suplementy
diety, w tym zawierające białko konopne, produkty i preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki sprzedawane w aptece,
29 oleje spożywcze tłoczone na zimno, 30 mąka konopna,
herbata konopna, cukierki, żelki, 41 szkolenia edukacyjne
dotyczące stosowania substancji pochodzących z konopi,
44 konsultacje dotyczące kosmetyków, konsultacje dietetyczne dotyczące stosowania suplementów diety.
522651
(220) 2020 12 28
DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE
ATV FILM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Galeria gwiazd
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, fotokopiowanie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, produkcja reklam radiowych
i telewizyjnych, 38 usługi agencji informacyjnej, prasowej,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 41 usługi agencji modeli
do pozowania, usługi artystów teatralnych, produkcja filmów,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów piękności, prowadzenie studia filmowego,
organizowanie castingów, fotografia.
(210)
(731)

523014
(220) 2021 01 12
INNOVATREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) InnovaTree
(510), (511) 36 audyty dokumentacji projektowej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, doradztwo w zakresie audytu realizacji projektu, doradztwo w zakresie finansowania
jednostek gospodarczych, doradztwo w zakresie rozliczania dotacji, doradztwo w zakresie rozliczania pozyskanego
dofinansowania dotacji, doradztwo w zakresie rozliczania
uzyskanego wsparcia finansowego, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie ulg podatkowych wynikających z działalności
badawczo-rozwojowej, doradztwo w zakresie ulg podatkowych wynikających z działalności innowacyjnej, doradztwo
w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej, doradztwo zakresie
uzyskiwania dotacji, doradztwo w zakresie uzyskiwania
finansowania zewnętrznego, 41 usługi szkoleniowe w zakresie rozliczania uzyskanego wsparcia finansowego, usługi
szkoleniowe z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektu,
42 usługi badania stanu techniki, 45 doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, doradztwo w zakresie ochrony
własności intelektualnej.
(210)
(731)

(210) 523565
(220) 2021 01 22
(731) AUDIOTEKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUDIOTEKA DOBRZE OPOWIEDZIANE HISTORIE
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, Magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, Płyty kompaktowe, DVD
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Sprzęt przetwarzający dane i komputery, Oprogramowanie kompute-
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rowe, Urządzenia i przyrządy: do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, płyty, dyski, nośniki z nagraniami, Sprzęt przetwarzający dane, komputery oraz urządzenia bezpośrednio
z nimi współpracujące, Karty magnetyczne i chipowe, Gry
komputerowe (oprogramowanie), Utwory muzyczne zapisane na nośnikach, książki i publikacje odtwarzane audio
na nośnikach zawartych w tej klasie, Książki elektroniczne
i książki audio do pobrania, Książki online, Beletrystyczne
i niebeletrystyczne książki elektroniczne do pobrania, Książki
mówione, Podcasty, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Pliki z książkami cyfrowymi, E-książki, Czasopisma i dzienniki
cyfrowe, 16 Papier, tektura, Druki, Materiały introligatorskie,
Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, Kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
Czcionki drukarskie, Matryce, Opakowania tekturowe i papierowe, Publikacje drukowane, gazety, czasopisma, Książki,
książki telefoniczne, broszury, notesy, kalendarze, skoroszyty,
segregatory, zeszyty, podręczniki, prospekty, plany, rysunki,
śpiewniki, druki jako przesyłki pocztowe, karty pocztowe,
Fotografie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Torby
do pakowania, Zakładki do książek, Bloczki do pisania, plakaty, afisze, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki
adresowe, notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, skoroszyty (artykuły biurowe), 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Bielizna, bandany na szyję, bezrękawniki,
bluzki, bluzy, kombinezony, buty, czapki, koszulki gimnastyczne, kurtki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia
wierzchnie, szaliki, T-shirty, koszulki, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności
handlowej, Prace biurowe, Sprzedaż, w tym przez Internet,
następujących towarów: urządzeń i przyrządów naukowych,
do nagrywania, do celów dydaktycznych, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych, optycznych i cyfrowych nośników danych, płyt, dysków, nośników
z nagraniami, sprzętu przetwarzającego dane, komputerów
oraz urządzenia bezpośrednio z nimi współpracujących,
kart magnetycznych i chipowych, gier komputerowych,
programowania komputerowego, utworów muzycznych,
książek i publikacji odtwarzanych audio na magnetycznych,
optycznych i cyfrowych nośnikach danych, papieru, tektury, opakowań tekturowych i papierowych, publikacji drukowanych, gazet, czasopism, książek, książek telefonicznych,
broszur, notesów, kalendarzy, skoroszytów, segregatorów,
zeszytów, podręczników, prospektów, planów, rysunków,
śpiewników, druków jako przesyłek pocztowych, kart pocztowych, fotografii, materiałów piśmienniczych, materiałów
szkoleniowych i instruktażowych, toreb do pakowania, zakładek do książek, bloczków do pisania, odzieży, bielizny, obuwia, nakrycia głowy, również drogą on-Iine, Wynajmowanie
osobom trzecim powierzchni reklamowej na stronach www
i umożliwiania ich dogodnego oglądania w celu dokonania
zakupów reklamowych towarów drogą internetową, Usługi reklamowe, promocyjne oraz marketingowe świadczone za pomocą radia, telewizji, Internetu, Usługi w zakresie
informacji o działalności gospodarczej, handlowej, Aukcje
publiczne, Usługi w zakresie pozyskiwania danych i ich systematyzacja w komputerowych bazach danych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy
billboardowe, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnia-
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nie ogłoszeń reklamowych, wyceny handlowe, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe,
badania marketingowe, badania opinii publicznej, badania
rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, obróbka tekstów, opinie, sondaże, outsourcing (doradztwo handlowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi przeglądu prasy, public relations, agencje public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, sporządzanie statystyk, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wywiad gospodarczy, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Rozrywka, Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi rozrywkowe i edukacyjne, Usługi w zakresie publikacji periodyków
i druków, także w formie elektronicznej, Dostarczanie (udostępnianie) publikacji, utworów muzycznych, gier, książek,
również książek audio i magazynów drogą on-line również
dla celów kulturalno-rozrywkowych i dydaktycznych, publikowanie książek, organizowanie konkursów (edukacja lub
rozrywka), organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowych, Usługi
w zakresie zarządzania edukacją, kulturą, rozrywką.
(210) 526501
(220) 2021 03 23
(731) TALAREK BOGDAN, Pruszków
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 29.01.07, 26.13.25
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów,
balów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw
związanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów,
loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja
i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, organizacja
i prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczania sprzętu do oświetlania sceny, organizowanie ogródków zabaw
dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych,
turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów
muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki
rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż),
prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, obsługa sal
gry, obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie klubów
bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją
imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozrywka),
kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal kinowych, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek
i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia na-
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grań, wynajmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie
sprzętu do paintballa i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu i gier sportowych,
informacje o wypoczynku i rozrywce, usług edukacyjne
świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy
narciarskiej, przejażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań,
43 Hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy turystyczne, schroniska młodzieżowe, kempingi i obozowiska, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje
miejsc w pensjonatach, restauracje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków letniskowych, usługi cateringowe, wypożyczanie namiotów i innych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli, w tym mebli ogrodowych,
cateringowych i konferencyjnych, bielizny stołowej, naczyń
i sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi w zakresie wyposażenia
i urządzeń kempingowych, hotele dla zwierząt, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu, odnowy
biologicznej i spa, usługi saun, solaria, aromaterapia, salony
fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowanie,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem,
hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, pielęgnacja trawników, układanie kompozycji kwiatowych, placówki rekonwalescencji, sanatoria, pomoc medyczna, kliniki
medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526926
(220) 2021 03 31
SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
HARU RAMEN & MORE

(531) 09.01.05, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.04
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery
owocowe, Dipy serowe, Dżemy, Ekstrakty do zup, Galaretki
mięsne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki zawierające
jajka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowe posiłki zawierające kurczaka, Gulasze, Hamburgery, Hummus, Jogurty, Kaszanka, Kiełbasy wędzone, Koktajle lodowe, Koncentraty zup,
Mielonki (konserwy), Konserwy rybne, Konserwy, marynaty,
Konserwy mięsne, Konserwy drobiowe, Konserwowane warzywa, Napoje mleczne, Nasiona jadalne, Oleje do gotowania, Owoce morza [nieżywe], Przetworzone owoce morza,
Konserwowe owoce morza, Owoce morza konserwowane,
Suszone owoce morza, Gotowane owoce morza, Mrożone
owoce morza, Solone i fermentowane owoce morza, Owoce
morza ugotowane w sosie sojowym, Owoce przetworzone,
Owoce w syropie, Pasta rybna, Pasty mleczne do smarowania, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty rybne, Pasztety,
Pikle, Podroby, Potrawy rybne, Potrawy mięsne gotowane,
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Produkty z indyka, Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Przetwory owocowe, Ryby przetworzone, Sałatki
gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatka z kurczaka, Sałatka z ikrą ryb cefalowatych, Sałatka ziemniaczana,
Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki z roślin strączkowych, Warzywa gotowane, Warzywa marynowane, Warzywa konserwowane, Warzywa suszone, Wywary i buliony,
Wywar z warzyw, Zupy, 30 Babeczki, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Kluski ramen, Bagietki, Bajgle, Bułki,
Chleb, Ciastka, Cukier, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające głównie makaron, Drób w cieście, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Gotowe sosy, Kanapki, Kasze, Knedle, Krakersy, Kuskus,
Makarony, Marynaty, Mięsne sosy, Muesli, Nachos, Naleśniki,
Paszteciki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Przyprawy, Quiche,
Risotto, Rogaliki, Sosy do sałatek, Sosy jako przyprawy, Sushi, Tarty, Tosty, Żywność wytwarzana z opiekanych ziaren
zbożowych, Żywność zawierająca głównie kakao, 32 Bazy
do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Lemoniada,
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców, Napoje izotoniczne, Soki, Soki
warzywne, Soki owocowe do użytku jako napoje, Woda,
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, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji konsumenckich
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie biznesowe dla
sklepów, Sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących
towarów: desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, galaretki mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające
kurczaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka,
kiełbasy wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, Mielonki (konserwy), Konserwy rybne, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy drobiowe, konserwowane warzywa,
napoje mleczne, nasiona jadalne, oleje do gotowania, owoce morza [nieżywe], przetworzone owoce morza, konserwowe owoce morza, owoce morza konserwowane, suszone
owoce morza, gotowane owoce morza, mrożone owoce
morza, solone i fermentowane owoce morza, owoce morza
ugotowane w sosie sojowym owoce przetworzone, owoce
w syropie, pasta rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potrawy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty
z indyka, produkty z jagnięciny, produkty z owoców morza,
przetwory owocowe, ryby przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatka z kurczaka, sałatka
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z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemniaczana, sałatki podawane na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, warzywa
gotowane, warzywa marynowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, zupy,
babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania
na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób
w cieście, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze,
knedle, krakersy, kuskus, makarony, marynaty, mięsne sosy,
muesli, nachos, naleśniki, paszteciki, placki, przekąski na bazie zbóż, przyprawy, quiche, risotto, rogaliki, sosy do sałatek,
sosy [przyprawy], sushi, tarty, tosty, żywność wytwarzana
z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawierająca kakao,
bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy
jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, napoje izotoniczne, soki,
soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje, woda,
43 Usługi restauracji z daniami ramen, 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.
527790
(220) 2021 04 21
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie
(540) (znak słowny)
(540) Terrina kremowa Łukosz TRUST 4 FOOD
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby
mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne,
Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Części indyka, Drób,
Drób gotowany, Drób, nieżywy, Gotowany indyk, Indyk, Indyk pieczony, Mięso z indyka, Pasty spożywcze wytworzone
z mięsa, Produkty z indyka, Przetworzone produkty mięsne,
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka,
Gotowe posiłki składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Soczewica, Soczewica konserwowana, Soczewica suszona, 30 Dania na bazie
ryżu, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie ryżu,
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Produkty żywnościowe z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Pudding ryżowy,
Puddingi ryżowe, Ryż, Ugotowany ryż, Kasza bulgur, Kasza
gryczana, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasza perłowa,
Kasza perłowa [przetworzona], Kuskus [kasza].
(210)
(731)

527793
(220) 2021 04 21
BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowny)
(540) GivyBox
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, 36 Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Crowdfunding.
(210)
(731)
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528921
(220) 2021 05 16
EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decco LIGHTING

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy stołowe, Światełka linkowe, łańcuchy
z lampkami, Lampki biurkowe, Lampki do czytania, Lampki
na choinki świąteczne, Lampki nocne, Lampki oświetlenia
wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, Lampki przyczepiane do książki, Lampy w formie świeczki, Lampy LED,
Stojące lampy, Elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka,
Oświetlenie dekoracyjne, Elektryczne urządzenia oświetlenia
dekoracyjnego.
530922
(220) 2021 06 29
HEMP MILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) NIC SIĘ NIE STAŁO
(510), (511) 14 Bransoletki[biżuteria], breloczki, breloczki
do kluczy ozdobne, broszki[biżuteria], 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bilety,
bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowne, papeteria,
bloki rysunkowe, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji
samoprzylepne, rozciągliwe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, emblematy, pieczecie papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, kalendarze z kartkami do zrywania, kalkomanie, kartki z życzeniami, karty, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, artykuły piśmienne, koperty,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, śpiewniki, wydruki graficzne, zakładki
do książek, karty zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe,
25 Chusty, fulardy, nakrycia głowy, czapki, czepki kąpielowe,
koszule, koszulki gimnastyczne, kurtki, szale, szarfy, szarfy
do ubrań, T-shirty.
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w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie,
dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich
jak: katalogi, programy, plakaty, druki, prospekty, broszury,
gadżety, materiały promocyjne, ulotki, 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, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką
lub rozrywką, Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

534608
(220) 2021 09 30
BYWALEC ANDRZEJ, Katowice
(znak słowno-graficzny)
CON - RAIL KONSTRUKCJE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

(210)
(731)

534254
(220) 2021 09 21
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LocalTrends Europejskie Forum Samorządowe

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.09
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Elastomery, Poliester, Włókna mineralne, 19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -).
537567
(220) 2021 12 10
MICROBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mel Pulveris
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.13
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizowanie imprez wystawienniczych

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 26.05.04
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(210) 538289
(220) 2021 12 30
(310) 83697
(320) 2021 07 02
(330) JM
(731) Rivian IP Holdings, LLC, Plymouth, US
(540) (znak słowny)
(540) INDER
(510), (511) 7 Maszyny, obrabiarki, elektronarzędzia, Silniki
elektryczne i silniki, z wyjątkiem pojazdów lądowych, Elementy sprzęgające i przekładniowe maszyn, z wyjątkiem pojazdów
lądowych, Narzędzia rolnicze inne niż narzędzia obsługiwane
ręcznie, Inkubatory do jaj, Automaty sprzedające, Silniki do łodzi, Silniki elektryczne do łodzi, Napędy do łodzi, Generatory
prądu, Generatory prądu wykorzystywane jako silniki elektryczne do pojazdów, 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
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graficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, wykrywające, testujące, kontrolne, ratujące życie
i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulowania lub kontrolowania dystrybucji lub użytkowania energii elektrycznej,
Urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, odtwarzania lub przetwarzania dźwięku, obrazów lub danych, Nośniki
i pliki nagrane i do pobrania, Oprogramowanie komputerowe,
Niezapisane cyfrowe lub analogowe nośniki do nagrywania
i przechowywania, Mechanizmy do urządzeń na monety, Kasy
fiskalne, Urządzenia liczące, Komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, Kombinezony do nurkowania, maski
do nurkowania, zatyczki do uszu dla nurków, zaciski na nos dla
nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty oddechowe
do pływania pod wodą, Sprzęt gaśniczy, Urządzenia nawigacyjne do łodzi, Interfejsy do komputerów, Programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, Połączone
bezprzewodowo elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem i oprogramowaniem sprzętowym do przechowywania i oddawania
zmagazynowanej energii elektrycznej, Połączone bezprzewodowo elektryczne urządzenia bateryjne z wbudowanym zdalnie aktualizowanym oprogramowaniem i oprogramowaniem
sprzętowym do przechowywania i oddawania zmagazynowanej energii elektrycznej dostarczanej przez lub do sieci
energetycznej lub innego źródła wytwarzania energii elektrycznej w celu stabilizowania i zaspokajania zapotrzebowania
na energię elektryczną i realizacji celów użytkowania energii
elektrycznej, Oprogramowanie komputerowe do monitorowania, optymalizacji i regulacji przechowywania i oddawania
zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo połączonych
elektrycznych urządzeń akumulatorowych, Baterie do dostarczania energii elektrycznej do silników do pojazdów elektrycznych, Elektryczne złącza do montażu na ścianie do ładowania
pojazdów elektrycznych, Przenośne wtykowe złącza zasilania
elektrycznego do ładowania pojazdów elektrycznych, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnej do monitorowania poziomu naładowania i stanu pojazdów, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnej do zdalnego sterowania pojazdami, Oprogramowanie do pobrania
w postaci oprogramowania systemu operacyjnego pojazdów,
Lokalizatory pojazdów i urządzenia do odzyskiwania pojazdów współpracujące z globalnym systemem pozycjonowania
(GPS) i telekomunikacją komórkową, Radia do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Ładowarki do akumulatorów do użytku
z akumulatorami pojazdów, Bezprzewodowe urządzenia
nadawczo-odbiorcze wyposażone w technologię do gromadzenia i wyświetlania statusu i śledzenia wszystkich typów
pojazdów w otoczeniu lokalnym, Akumulatory elektryczne
do pojazdów, Sprzęt do zabezpieczania pojazdów, mianowicie elektroniczne monitory ciśnienia w oponach, Ładowarki
do telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, Części
do silników pojazdów, mianowicie termostaty, Sprzęt audio
do pojazdów, mianowicie stereo, głośniki, wzmacniacze, korektory, zwrotnice i obudowy głośników, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki audio, Stereo, Oprogramowanie komputerowe
do pobrania do sterowania urządzeniami audio, Porty ładowania USB do użytku w pojazdach, Kontrolery bezprzewodowe
do zdalnego monitorowania i kontrolowania funkcji i stanu
innych urządzeń lub systemów elektrycznych i mechanicznych, mianowicie akumulatorów oraz systemów: bezpieczeństwa, oświetlenia, śledzenia i zabezpieczeń, Systemy lokalizacji, śledzenia i bezpieczeństwa pojazdów składające się z anteny i nadajnika radiowego do umieszczenia w pojeździe, Sprzęt
audio do pojazdów, mianowicie głośniki do samochodowych
systemów audio, Przyrządy i urządzenia nawigacyjne do pojazdów [komputery pokładowe], Akumulatory do pojazdów,
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Urządzenia elektryczne, mianowicie stacje ładujące do ładowania pojazdów elektrycznych, Komputerowe analizatory silników pojazdów, Przedłużacze do użytku w pojazdach, Złącza
zasilające do pojazdów, Przewody elektryczne do użytku z pojazdami, Zasilające złącza elektryczne, Odporne na warunki
atmosferyczne osłony zasilających złączy elektrycznych,
12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, Łodzie, Części konstrukcyjne łodzi, Przyczepy
do łodzi, Kadłuby łodzi, Wały napędowe do łodzi, Stery łodzi,
Knagi do łodzi, Dopasowane pokrowce na łodzie i pojazdy
morskie, Pudła do przechowywania specjalnie przystosowane
do łodzi, Wysięgniki do łodzi, Knagi krzywkowe do łodzi, Odbijacze do łodzi, Haki do odbijaczy do łodzi, Żurawiki łodziowe,
Kliny do łodzi, Bosaki łodziowe, Małe łodzie i jednostki pływające w tym, kajaki, kanu, paddleboardy, pontony, tratwy, pływaki pontonowe, Śruby napędowe do łodzi, Sterownice do łodzi, Osłony na łodzie, Odboje do łodzi, 37 Usługi budowlane,
Usługi instalacyjne i naprawcze, Roboty wydobywcze [górnictwo], odwierty gazu i ropy naftowej, Instalacja, konserwacja
i naprawa oraz modernizacja połączonych bezprzewodowo
elektrycznych urządzeń bateryjnych oraz związane z nią doradztwo w zakresie magazynowania i oddawania zmagazynowanej energii elektrycznej w celu stabilizacji i zaspokajania
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz do realizacji celów jej wykorzystania, Świadczenie usług konserwacji i naprawy pojazdów, Doradztwo w zakresie naprawy pojazdów, Doradztwo w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi ładowania
akumulatorów do pojazdów, Usługi dostosowywania pojazdów do indywidualnych wymogów klienta, mianowicie konstruowanie pojazdów na zamówienie, Usługi stacji ładowania
pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów, Kompleksowe
czyszczenie i zabezpieczanie pojazdów (auto detailing), Stacje
obsługi pojazdów, Malowanie pojazdów, Usługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Usługi zarządzania flotą w postaci utrzymywania pojazdów floty, Usługi instalacyjne, Projektowanie, rozwój i produkcja specjalistycznych pojazdów elektrycznych, Konserwacja, serwis i naprawa specjalistycznych
pojazdów elektrycznych, Usługi pakowania w folię z tworzywa sztucznego celem zabezpieczenia i ochrony łodzi, Usługi
w zakresie przebudowy, renowacji, zmiany wyposażenia i naprawy jachtów i łodzi oraz doradztwo z tym związane, 42 Usługi naukowe i technologiczne oraz badania i projektowanie
z nimi związane, Usługi w zakresie analizy przemysłowej, badań przemysłowych i wzornictwa przemysłowego, Usługi
kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Monitorowanie
pojazdów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, Zdalne monitorowanie funkcjonowania, osiągów i wydajności pojazdów elektrycznych, Udostępnianie oprogramowania nie do pobrania używanego do predykcyjnej analizy ładowania i konserwacji pojazdów elektrycznych oraz predykcyjnej analizy potrzeb konsumentów, Usługi projektowania inżynieryjnego, Konsultacje dotyczące rozwoju produktu, Usługi
konsultacyjne w dziedzinie projektowania pojazdów dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie inżynierii, Monitorowanie elektrycznych urządzeń bateryjnych połączonych bezprzewodowo z osadzonym oprogramowaniem sprzętowym i systemowym przechowujących i dostarczających energię elektryczną
celem zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania i programowania, dla celów zaspokojenia zapotrzebowania
na energię elektryczną i realizacji celów zużycia energii, Projektowanie systemów baterii elektrycznych składających się
z bezprzewodowo połączonych elektrycznych urządzeń bateryjnych i oprogramowania pomocniczego, całość do przechowywania i oddawania zmagazynowanej energii elektrycznej, w celu optymalizacji wydajności projektowania, programowania i konfiguracji wspomnianych systemów, oraz usługi
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doradcze w tym zakresie, Usługi oprogramowania jako usługi
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do monitorowania, optymalizacji i regulacji przechowywania i oddawania zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo połączonych elektrycznych urządzeń bateryjnych, Udostępnianie oprogramowania
online nie do pobrania do monitorowania, optymalizacji i regulacji przechowywania i oddawania zmagazynowanej energii do i z bezprzewodowo połączonych elektrycznych urządzeń bateryjnych, Zarządzanie oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem sprzętowym wbudowanym w bezprzewodowo połączone elektryczne urządzenia bateryjne
do przechowywania i oddawania zmagazynowanej energii
elektrycznej przez programowanie i konfigurowanie oprogramowania elektrycznego urządzenia bateryjnego, Instalacja,
konserwacja oraz naprawa i aktualizacja zdalnie aktualizowanego oprogramowania komputerowego i oprogramowania
sprzętowego wbudowanego w bezprzewodowo połączone
elektryczne urządzenia bateryjne, oraz związane z tym doradztwo w zakresie przechowywania i oddawania zmagazynowaną energię elektryczną w celu stabilizacji i zaspokojenia
zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji celów zużycia energii, Usługi kontroli pojazdów dla pojazdów nowych
i używanych dla osób kupujących lub sprzedających, Usługi
oceny uszkodzeń pojazdów, Inspekcje pojazdów, Usługi projektowania części pojazdów, Usługi monitorowania floty pojazdów dla celów bezpieczeństwa, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Oprogramowanie nie do pobrania w postaci zarządzania flotą pojazdów, Oprogramowanie nie do pobrania do zarządzania zakupem, finansowaniem, leasingiem,
ubezpieczeniem, bezpieczeństwem, ochroną i diagnostyką
pojazdów.
538907
(220) 2022 01 20
NICO FERRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540) HANDCRAFTED IN POLAND APSINTHION DE
LUXE QUALITY ABSINTHE FINEST EXTRACTS OF
Wormwood Lemon Balm & Anise HANDPICKED
HERBS Apsinthion De Luxe

(210)
(731)
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539278
(220) 2022 01 31
STRAUSS CAFE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim k. Poznania
(540) (znak słowny)
(540) Totti Caffe
(510), (511) 30 Kawa.

(210)
(731)

(210) 539488
(220) 2022 02 05
(731) STOWARZYSZENIE GTW, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Stacja Artystyczna Rynek
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne.
(551) wspólny znak towarowy
540461
(220) 2022 02 28
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SEPTELANUM
(510), (511) 5 Produkty zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne, Produkty w postaci: maści, żelów, kremów,
płynów, kropli, aerozoli, mleczka, tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające środki antyseptyczne
i dezynfekcyjne, Mydła antyseptyczne, Mydła w postaci żeli
o właściwościach antyseptycznych.
(210)
(731)

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

540552
(220) 2022 03 02
BAFIA ANITA F.H.U. U BAFII, Poronin
(znak słowno-graficzny)
Krupówki Street

(531)

(531)

19.07.01, 19.07.17, 25.01.06, 25.01.15, 25.01.17, 25.01.19,
26.11.09, 26.11.12, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, drinki alkoholowe, wódki, likiery.

06.07.01, 06.07.04, 26.04.02, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 5 Zioła lecznicze, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Olejki lecznicze, Herbaty ziołowe do celów
leczniczych, 25 Odzież, buty, 30 Herbata, Zioła do celów
spożywczych, Przyprawy, Nielecznicze napoje na bazie
herbaty, Kawa, 32 Piwo, Napoje owocowe i soki owocowe,
33 Wyroby i napoje alkoholowe, Alkohole na bazie ziół,
43 Usługi hotelarskie.
(210)
(731)

540757
(220) 2022 03 09
GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE,
Bolesławiec
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) istotne.pl

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania gazet,
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja gazet elektronicznych online,
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy, Publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja czasopism, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie
czasopism internetowych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur.
541069
(220) 2022 03 17
AID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AID CONSULTING

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna,
Skomputeryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe w zakresie
podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych,
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi
księgowe związane ze ściąganiem należności, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, Prowadzenie księgowości
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie rejestrów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Rachunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość],
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość
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w zakresie zarządzania kosztami, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachunków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość],
Usługi w zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze
dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Usługi rachunkowości w zakresie czesnego, Skomputeryzowane ustalanie wysokości
podatku [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo
podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi
wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Usługi
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie rozliczeń
medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi
w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy
płac, Przygotowywanie pakietów płacowych, Komputerowe
sporządzanie listy płac, Usługi w zakresie sporządzania listy
płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Usługi przetwarzania
danych w dziedzinie listy płac, Usługi doradcze w zakresie
sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób
trzecich], Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich],
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, Zapewnienie personelu administracyjnego,
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Usługi wsparcia
administracyjnego i przetwarzania danych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Prowadzenie rejestrów firm [dla osób
trzecich], Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich,
Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania
i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Usługi
doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury
płacy i stanowisk, Przetwarzanie danych z listy płac [dla osób
trzecich], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Sporządzanie listy płac, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich],
Doradztwo biznesowe, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi doradztwa biznesowego, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie przejęć
przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie przejmowania
firm, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Doradz-
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two reklamowe i marketingowe, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w dziedzinie public
relations, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia
przedsiębiorstwa, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące franchisingu, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Konsultacje dotyczące zbyć
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu bezpośredniego, Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje dotyczące
zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Konsultacje
dotyczące zarządzania korporacyjnego, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Konsultacje
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej
i ekonomiki przedsiębiorstwa, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsultacji
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, 42 Doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci
komputerowych, Zapewnianie obsługi technicznej on-line
dla użytkowników programów komputerowych, Techniczna
obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, Utrzymanie oprogramowania komputerowego uży-
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wanego do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, Obsługa komputerowego podziału czasu, Obsługiwanie wyszukiwarek, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, Intranetu i Internetu,
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, Doradztwo komputerowe, Inżynieria komputerowa, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Analiza systemów komputerowych, Analizy komputerowe, Programowanie komputerów, Testowanie komputerów, Rozwój sprzętu komputerowego, Ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
programów komputerowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Projektowanie programów komputerowych, Usługi diagnostyki komputerowej, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Konserwacja programów komputerowych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Testowanie programów komputerowych, Instalacja programów komputerowych, Doradztwo w sprawach komputerów, Badania techniczne dotyczące komputerów, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Testowanie naukowe wspomagane komputerowo,
Wspomagane komputerowo projektowanie form, Badania
nad oprogramowaniem komputerowym, Usługi doradcze
dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania
komputerowego, Kompresja cyfrowa komputerowych danych, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Usługi
pisania programów komputerowych, Usługi pisania oprogramowania komputerowego, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów,
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], Usługi informacyjne
w zakresie komputerów, Profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, Udzielanie informacji na temat komputerów, Projektowanie komputerów dla osób trzecich, Badania
w zakresie projektowania komputerów, Opracowywanie
oprogramowania gier komputerowych, Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi analiz przemysłowych
wspomaganych komputerowo, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych, Porady techniczne związane
z komputerami, Usługi komputerowe do analizy danych,
Usługi w zakresie sieci komputerowej, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Programowanie
komputerowe dla osób trzecich, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
komputerów, Usługi doradcze dotyczące programowania
komputerów, Wypożyczanie komputerów do przetwarzania
danych, Doradztwo w zakresie programowania komputerów, Wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego,
Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego,
Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego,
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Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, Sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla
osób trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych na rzecz
osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich,
Aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, Zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, Projektowanie
opakowań na rzecz osób trzecich, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników
programów komputerowych, Usługi pomocy technicznej
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Monitoring systemów sieciowych, Opracowywanie sieci
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Wdrażanie programów komputerowych w sieciach,
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych,
Opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, Tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Usługi doradcze
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, Usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami
komputerowymi, Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej
sieci komputerowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN),
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web, Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wypożyczanie
oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych
stosujących różne środowiska oprogramowania, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich
sieci neuronowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usługi
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed
nielegalnym dostępem do sieci, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, sys-
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temów i sieci komputerowych, Utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób
trzecich, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci
komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Usługi IT w celu ochrony danych, Zarządzanie
usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM],
Utrzymanie i naprawa oprogramowania.
541848
(220) 2022 04 11
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nasza Księgarnia
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, Książki dźwiękowe, Książki audio, Książki zapisane na płytach, Książki elektroniczne do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, Serie książek dla dzieci do pobrania, Płyty DVD,
Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty nagrane z dźwiękiem, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD-i, Interaktywne płyty DVD, Nagrane płyty VCD, Nagrane płyty DVD, Płyty VCD,
16 Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki, Podręczniki
[książki], Komiksy [książki], Książki niebeletrystyczne, Książki
beletrystyczne, Książki edukacyjne, Książki informacyjne,
Książki fantasy, Książki kucharskie, Książki z obrazkami, Książki
z opowiadaniami, Książki dla dzieci, Książki z zadaniami dla
dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki z dziedziny gier i grania, Książki drukowane w dziedzinie edukacji
muzycznej, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Publikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne
drukowane, Periodyki [czasopisma], Kalendarze, Kalendarze
drukowane, Serie książek beletrystycznych, Serie książek niebeletrystycznych, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Ilustrowane albumy, Materiały piśmienne,
Materiały drukowane, Papierowe materiały biurowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane
materiały piśmienne, Materiały drukarskie i introligatorskie,
Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Biuletyny [materiały drukowane],
Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Monografie, 28 Puzzle, Puzzle [zabawki],
Układanki [puzzle], Gry, Gry quizowe, Gry planszowe, Gry
memory [gry pamięciowe], Gry fabularne, Gry - łamigłówki, Karty do gry, Gry - łamigłówki logiczne, Pudełka na karty
do gry, Plansze do gry w warcaby, Gry związane z postaciami
fikcyjnymi, Gry karciane, Zestawy figurek do zabawy, Śmieszne gadżety do zabawy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Zabawki, Zabawki mówiące, Zabawki elektroniczne, Zabawki
pluszowe, Zabawki wypchane, Zabawki inteligentne, Zabawki edukacyjne, Wypchane zwierzęta [zabawki], Zabawki dla
niemowląt, Zabawki dla dzieci, Inteligentne pluszowe zabawki, Modele będące zabawkami, Zabawki rozwojowe dla
niemowląt, Elektroniczne zabawki do nauki, Wielofunkcyjne
zabawki dla niemowląt, Zabawki w postaci puzzli, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Przytulanki w postaci zwierząt, Misie pluszowe, Misie
wypchane, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Artykuły
do zabawy dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, 41 Wydawanie audiobooków, Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usłu(210)
(731)
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gi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Publikowanie, Publikacja
czasopism, Usługi publikacji, Publikowanie tekstów, Publikowanie czasopism, Publikowanie multimediów, Publikowanie
książek, Publikowanie fotografii, Publikowanie podręczników,
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie opowiadań, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie drogą elektroniczną,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie tekstów
edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Publikacja i redagowanie książek, Przygotowywanie tekstów
do publikacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Usługi w zakresie publikacji
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Usługi
konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej,
Wydawanie czasopism, Multimedialne wydania czasopism,
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
Publikacja kalendarzy, Organizowanie imprez edukacyjnych,
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie
wystaw edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

542245
(220) 2022 04 21
ZAORSKI RAFAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Cebullion

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.99
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
mobilne, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Oprogramowanie komputerowe
do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, transakcji w kryptowalutach, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wir-
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tualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem waluty wirtualnej, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami
z wykorzystaniem waluty cyfrowej, Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarządzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowaluty, Tokeny, Tokeny bezpieczeństwa
[urządzenia szyfrujące], Klucze kryptograficzne do pobrania
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Nagrania cyfrowe, Nagrania muzyczne, Nagrania wideo, Nagrania multimedialne, Nagrania wideo z filmami, Nagrania, 16 Książki, Wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, Broszury, Czasopisma, Gazety, Periodyki, Kalendarze, Materiały do nauczania,
Materiały szkoleniowe, Katalogi, Fotografie, Materiały biurowe, 25 Ubrania, Nakrycia głowy, Obuwie, 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Agencje
reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Marketing internetowy, Marketing w ramach wydawania
oprogramowania, Produkcja filmów reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi badania rynku
i opinii publicznej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące
rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych,
tokenów, kryptowalut i systemu blockchain, Udostępnianie
informacji biznesowych w dziedzinie tokenów, walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain,
Usługi marketingowe w zakresie funkcjonowania technologii
blockchain, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Ekonomiczne
prognozy, Wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i intranet, cyfrowo, Ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi walutowe, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Usługi operacji bankowych,
Prowadzenie rachunków bankowych, Usługi operacji finansowych, Usługi transakcji finansowych, Transakcje i operacje
w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, Usługi przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie blockchain, Usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi i kryptowalutami, Crowdfunding, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowa-
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lut, Handel walutami, walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi, kryptowalutami i tokenami, Wymiana walut, walut
wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Usługi
dotyczące kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, Usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, Rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe,
Transfer elektroniczny środków finansowych, Transfer elektronicznych środków pieniężnych, Transfer elektroniczny
kryptoaktywów, Usługi doradztwa finansowego, Udzielanie
kredytów i pożyczek, Usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, Organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut wirtualnych,
walut cyfrowych, kryptowalut i tokenów, Maklerstwo, Notowania giełdowe, Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń,
działalności finansowej, nieruchomości, Analizy finansowe,
Przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut i kryptowalut, Usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi,
Tworzenie funduszy, Zarządzanie funduszami, Tworzenie
programów oszczędzania, Usługi w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, Zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, Informacja bankowa, Informacja finansowa, Usługi
bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
Leasing, Faktoring, Usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Pozyskiwanie gruntów, Usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, Usługi agencji nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Wynajem mieszkań, Wynajem biur do coworkingu, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, Usługi pośrednictwa hipotecznego, Usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, Usługi nabywania wierzytelności,
Usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie
przedpłaty (prepaid), Zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, Usługi depozytowe, Udzielanie poręczeń i gwarancji, Usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Usługi maklerstwa giełdowego, Pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, Doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji oraz notowań kryptowalut i innych kryptoaktywów, Usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Wymiana finansowa
kryptoaktywów, Obrót czekowy i wekslowy, Operacje walutowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Sponsorowanie finansowe, Sponsoring imprez
kulturalnych i sportowych, Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, 38 Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, Przesyłanie
wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja progra-
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mów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie
wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Usługi udostępniania portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, walutowymi, gospodarczymi,
giełdowymi oraz podatkowymi, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, Transmisja informacji giełdowych i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Agencje informacyjne, 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, Dystrybucja filmów, Fotografia, Informacja o edukacji, Nauczanie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Nagrywanie
na taśmach wideo, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia i badania edukacyjne, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja muzyczna, Produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk,
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie
napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, Usługi sportowe i kulturalne, 42 Aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, Badania technologiczne, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Usługi wdrażania systemów komputerowych, Projektowanie, serwisowanie i modernizacja systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Tworzenie i projektowanie platform i stron internetowych
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem platform i stron internetowych
do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, Administrowanie stronami internetowymi, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji
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w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, Hosting serwerów, Hosting serwerów transakcyjnych, Hosting
stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, Udostępnianie stron internetowych w celu dostępu i pozyskiwania informacji, Programowanie komputerowe w dziedzinie walut
wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut, systemu blockchain i tokenów, Usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla
osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi graficzne,
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania
danych, Wynajmowanie serwerów www, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie serwisów internetowych.
542594
(220) 2022 04 29
MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernichów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENTUS

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w ogrodnictwie, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Maty izolujące do stosowania w budownictwie,
Materiały do stosowania w budownictwie zapobiegające
przenikaniu wody i wilgoci, Maty drenażowe budowlane,
Maty retencyjne budowlane, 19 niemetalowe membrany
odporne na wodę i wilgoć do stosowania w budownictwie,
niemetalowe membrany paroprzepuszczalne do stosowania
w budownictwie, membrany z tworzyw sztucznych do sto-

Nr ZT37/2022

sowania w budownictwie, niemetalowe membrany dachowe, niemetalowe membrany fundamentowe, niemetalowe
membrany uszczelniające, niemetalowe membrany izolujące, włókniny do stosowania w budownictwie, włókniny
uszczelniające, włókniny izolujące, geowłókniny, maty drenażowe budowlane, maty retencyjne budowlane.
543226
(220) 2022 05 20
TUPLEX TDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MESHQA high quality printing mesh

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 17 Folia z celulozy z surowców wtórnych
nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Przyciemniające folie do okien [zabarwione], Materiały do pakowania [wypychanie] z gumy lub tworzyw
sztucznych, Taśmy przylepne i samoprzylepne nie do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, Tkaniny izolacyjne, 22 Plandeki, 24 Materiały tekstylne nietkane, Okładziny
do mebli z tworzyw sztucznych, Tkaniny elastyczne, Tkaniny na balony aerostatyczne, Tworzywa sztuczne [substytuty
tkanin], Zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw
sztucznych.
(210) 543273
(220) 2022 05 20
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowny)
(540) Przekąska drobiowa z kurnej półki
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Mięso drobiowe, Kiełbasy, Wędliny, Wędliny drobiowe, Przetworzone produkty
mięsne, Tuszki drobiowe, Potrawy mięsne gotowane, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Przekąski na bazie mięsa,
Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki
z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa drobiowego, Podroby
drobiowe, Konserwy drobiowe, Buliony drobiowe, Produkty
mięsne mrożone, Przetwory mięsno - warzywne, Mrożonki
mięsno - warzywne.
543428
(220) 2022 05 25
CAMPING MODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAMPING MODE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 6 Palniki metalowe, 8 Sztućce, Dopasowane
pudełka na sztućce, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki],
Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 11 Palniki kuchenek, Przenośne palniki gazowe,
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Kuchenki z palnikami gazowymi, Krany do wody, Odpływy
wody, Kurki do dostarczania wody, Zawory do regulacji przepływu wody, Kurki do regulowania przepływu wody, Kurki
mieszające do ręcznego regulowania temperatury wody,
Kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych,
Kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących
w wodę, 16 Kolorowe długopisy, Kalendarze, Kalendarze
drukowane, Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami
do wyrywania, 20 Meble kempingowe, Materace kempingowe, Stoły kempingowe, Materace dmuchane kempingowe,
Meble do przyczep kempingowych, Meble do samochodów
kempingowych, Maty kempingowe do spania (materace),
Meble metalowe i meble kempingowe, 21 Garnki i rondle
przenośne do użytku na kempingu, Kubki, Kubki porcelanowe, Kubki ceramiczne, Kubki do kawy, Deski do krojenia,
22 Namioty kempingowe, Namioty, daszki do przyczep
kempingowych, Namioty do celów wspinaczkowych lub
kempingowych, 24 Śpiwory kempingowe, Tekstylne wyroby
kuchenne, Kuchenne ręczniki (tekstylne), 25 Koszulki polo,
Koszulki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, Koszulki do jogi,
Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe
z krótkimi rękawami, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki z dzianiny typu pique, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe,
Bluzy polarowe, Kurtki bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem.
543855
(220) 2022 06 07
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowa Krowa
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.08, 01.03.12, 09.01.10,
03.04.02
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, produkty serowarskie,
sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana, napoje mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, jogurty, kefiry, masło, mleko,
maślanka, kremy i desery na bazie jogurtów, masła, mleka,
kefiry, śmietany z dodatkiem owoców, orzechów, zbóż,
30 Mąka i produkty zbożowe, chleb, mrożone kremy i desery na bazie mleka i produktów mlecznych, pudding, miód,
melasa (syropy), 31 Produkty rolne, ziarna nie ujęte w innych
klasach, żywe zwierzęta, nasiona, karma dla zwierząt.
(210) 544131
(220) 2022 06 15
(731) LELLEK PIOTR, Rzeplin
(540) (znak słowny)
(540) Lellek
(510), (511) 12 Pasażerskie pojazdy mechaniczne, Pojazdy
mechaniczne w postaci zestawów, Zasilane elektrycznie pojazdy mechaniczne, Lądowe pojazdy mechaniczne, Pojazdy
mechaniczne, Pojazdy i środki transportu.
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544148
(220) 2022 06 14
HEKSAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROCASH

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.01, 24.17.08
(510), (511) 9 Interaktywne programy gier komputerowych,
Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie interfejsowe,
Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie komputerowe
do sterowania i zarządzania aplikacjami, serwerów dostępowych, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Aplikacje biurowe
i biznesowe, 16 Książki, Podręczniki [książki], Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notatniki, Materiały piśmienne, Broszury, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty, Książki
edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Kalendarze, 21 Kubki, Kubki ceramiczne, Filiżanki
i kubki, Kubki do kawy, Termosy, Termosy do napojów, Termosy [butelki termiczne], 25 Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki polo, Podkoszulki, Paski [odzież], Paski z materiału,
Paski tekstylne, Paski, T-shirty z krótkim rękawem, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Nauczanie i szkolenia, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Rozrywka, Doradztwo
zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe, Doradztwo
zawodowe i coaching, Doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), Organizowanie seminariów,
Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie
seminariów edukacyjnych, Organizowanie konferencji, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów.
(210)
(731)
(540)
(540)

544421
(220) 2022 06 24
OTAPOWICZ-GAWEŁ JUSTYNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
HULAFIT

(531) 27.05.01, 02.03.08, 26.01.01, 26.01.03
(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,
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Artykuły gimnastyczne, 41 Usługi wydawania świadectw
edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń i egzaminów edukacyjnych, Usługi trenerskie, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi rozrywkowe,
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Tworzenie podcastów, Sprawdziany edukacyjne, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek,
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie],
Przekazywanie know-how [szkolenia], Prowadzenie zajęć
fitness, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Kultura fizyczna, Informacja o edukacji, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
544550
(220) 2022 06 29
PANGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PANGO
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne do wykonywania płatności,
Aplikacje mobilne obsługi transakcji finansowych, Aplikacje
web, Aplikacje komputerowe do pobrania z zasobów internetowych, Aplikacje mobilne do pobrania na przenośne
urządzenia komputerowe, Aplikacje mobilne do obsługi
usług parkowania, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi
agencji reklamowych, Reklama internetowa, Reklama billboardowa, Pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej
czasu reklamowego w mediach elektronicznych oraz pakietów obejmujących czas parkowania pojazdów, Wynajem
powierzchni reklamowych, Agencje informacji handlowej,
Analizy rynkowe, Audyt, Badania marketingowe, Badania
rynku, Badanie opinii publicznej, Prognozy ekonomiczne,
Prowadzenie programów lojalnościowych, Usługi księgowości i rachunkowości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej
dotyczące usług parkingowych, 36 Usługi finansowe, Usługi
w zakresie obsługi płatności elektronicznych, Usługi pośrednictwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych,
Usługi doradztwa w sprawach finansowych oraz ubezpieczeniowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych
i powierzonych dotyczących nieruchomości parkingowych,
Wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, Wynajem miejsc parkingowych, Administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami parkingowymi, Sporządzanie umów najmu miejsc parkingowych, Usługi w zakresie operacji finansowych dotyczących sprzedaży czasu parkingowego, Informacja finansowa, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali
komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie zapewniania dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej dotyczącej rezerwacji miejsc postojowych pojazdów,
Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych dotyczącej miejsc postojowych dla pojazdów,
Przesyłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi ogłoszeń
elektronicznych, Dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych w sieci internetowej, Internetowe portale społecznościowe, Usługi udostępniania krajowych i zagranicznych
serwerów oraz portali internetowych za pośrednictwem
aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów i innych przenośnych urządzeń elektronicznych, 39 Usługi parkingowe,
Usługi związane z parkowaniem pojazdów, Wynajmowanie
miejsc parkingowych, Rezerwowanie miejsc parkingowych,
Wypożyczanie pojazdów, Pomoc drogowa, Zarządzanie
i administrowanie parkingami i miejscami parkingowymi,
Wynajem automatycznych systemów parkingowych, Usługi
udostępniania miejsc parkingowych, 42 Umożliwianie tym(210)
(731)
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czasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych, Usługi w zakresie tworzenia,
utrzymania stron internetowych osobom trzecim, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych dotyczących baz danych miejsc parkingowych dla pojazdów,
Programowanie komputerowe, Projektowanie oprogramowania, Projektowanie systemów komputerowych dotyczących obsługi finansowej usług parkowania pojazdów,
Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie
miejsca na serwerze, Analizy systemów komputerowych,
Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej, prawnej, finansowej
i podatkowej, Instalacje oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego.
544551
(220) 2022 06 29
BRZUSKA SYLWIA, BRZUSKA JACEK STARA
MYDLARNIA SPÓŁKA CYWILNA, Białe Błota
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARA MYDLARNIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 5 Preparaty
do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne.
(210) 544583
(220) 2022 06 29
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ MILK SER LA PLAYA
(510), (511) 29 Ser.
(210) 544705
(220) 2022 07 01
(731) BOROWCZYK GABRIELA MARKAPRO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLIPOWANIE
(510), (511) 35 Organizacja działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, Promowanie działalności
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Zarządzanie działalnością handlową, Informacja handlowa
[działalność gospodarcza], Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: materiały edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne: publika-
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cje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne,
książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, książki, podręczniki [książki], książki informacyjne, podręczniki pomocnicze
do nauki, drukowane materiały szkoleniowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały szkoleniowe i dydaktyczne: podręczniki instruktażowe, instrukcje komputerowe,
drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, materiały
drukowane do celów instruktażowych, 41 Edukacja, Edukacja
zawodowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne,
Szkolenia edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Testy edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Organizacja
egzaminów [edukacja], Budowanie zespołu (edukacja), Usługi
edukacji biznesowej, Usługi edukacji percepcyjnej, Informacja
o edukacji, Informacje dotyczące edukacji, Informacje o edukacji, Usługi egzaminowania (edukacyjne), Edukacyjne usługi
doradcze, Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Opracowywanie podręczników
edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów
edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji
edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, Organizowanie
gier edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych,
Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego,
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych,
Organizowanie imprez edukacyjnych, Wydawanie nagród
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Wynajmowanie robotów
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Usługi edukacji
dla dorosłych, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji,
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Edukacja, rozrywka
i sport, Usługi edukacyjne dotyczące handlu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne dotyczące projektowania,
Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Usługi doradcze w zakresie edukacji,
Usługi edukacyjne dotyczące drukowania zdjęć, Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne w zakresie
zarządzania, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe,
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Wykłady na temat
umiejętności marketingowych, Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją,
marketingiem i biznesem, Szkolenia komputerowe, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenie zaawansowane, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych,
Usługi szkolenia personelu, Szkolenie i instruktaż, Tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Usługi
prezentacji audiowizualnych, Prezentacja nagrań wideo, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Organizowanie
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prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Doradztwo zawodowe i coaching,
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Nauka rysowania, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek instruktażowych, Dostarczanie informacji dotyczących książek,
Publikowanie multimedialne książek, Wypożyczanie książek
audio, Usługi informacyjne dotyczące książek, Publikowanie
książek i czasopism elektronicznych online, Wypożyczanie
książek związanych z metodologią biznesową, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania).
544740
(220) 2022 07 04
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) NEOCARD
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

544812
(220) 2022 07 06
OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFT KULINARNY

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, Ceramika
do użytku kuchennego, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Kubki ceramiczne, Kubki porcelanowe, Miseczki, Patery, Ozdoby ceramiczne, Ozdoby z porcelany, 24 Tekstylia
do wyposażenia domu, Obrusy, Bieżniki stołowe, Tekstylne
podkładki pod nakrycia, Podkładki na stół z materiałów tekstylnych, 29 Owoce przetworzone, Dżemy, Pasty warzywne,
Owocowe pasty do smarowania, Pasty na bazie orzechów,
30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Ciastka, Ciasta [słodkie lub słone], Czekolada, Cukierki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Trufle [wyroby
cukiernicze], Herbata, Kawa, Napary, inne niż do celów leczniczych, Syropy smakowe, Miód, Chałwa, Migdały w polewie
czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Owoce w polewie
czekoladowej, Majonez, Sosy na bazie majonezu, Sosy salsa, Chutney [ostry, gęsty sos], Pasty warzywne [sosy], Pasty
czekoladowe, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Ciastka owsiane,
Makarony, Ciasta, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Napoje alkoholowe z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Likiery, Miód pitny, Alkoholowy ajerkoniak, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alkoholowe koktajle owocowe,
Nalewki gorzkie, Aperitify.
(210)
(731)
(540)
(540)

544813
(220) 2022 07 06
ROŻKO ADAM, Białystok
(znak słowno-graficzny)
ar azario
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(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.07, 24.17.02
(510), (511) 9 Wagi łazienkowe, Termostaty elektryczne, Termometry, 11 Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodnokanalizacyjna, Grzejniki, Regulatory temperatury
do grzejników centralnego ogrzewania, Armatura i ceramika wodno-sanitarna w tym sanitarny sprzęt łazienkowy,
Wanny kąpielowe, Brodziki natryskowe, Obudowy wanien
i brodzików, Kabiny i parawany natryskowe, Prysznice, Drążki i uchwyty do pryszniców, Miski ustępowe, Spłuczki ustępowe, Stelaże podtynkowe, miski i spłuczki kompaktowe,
Dolnopłuki, Bidety, Pisuary, Zlewozmywaki, Umywalki, Postumenty i półpostumenty umywalek, misek ustępowych, bidetów i pisuarów, Deski sedesowe, Armatura wodociągowa,
sanitarna i gazowa, Łazienkowe i kuchenne baterie zaworowe, Głowice baterii zaworowych, Syfony i odpływy kanalizacyjne, Uszczelki do zaworów i innej armatury wodociągowej,
19 Płytki, Płyty, Ceramiczne płytki podłogowe, Ceramiczne
płytki ścienne, Glazurowane ceramiczne płytki podłogowe,
Glazurowane ceramiczne płytki ścienne, Płytki ceramiczne,
Płytki do układania mozaiki, Płytki drewniane, Płytki kamienne, Płytki z gliny, Płytki z kamienia naturalnego, Płytki z marmuru, Płytki szklane, Płytki stiukowe, Płytki porcelanowe, Płytki podłogowe z terakoty, Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty
betonowe, Płyty cementowe, Płyty łupkowe, Płyty i płytki
z kamienia naturalnego, Płytki z kamionki szlachetnej, Klinkier,
Listwy niemetalowe, Marmur, Materiały budowlane niemetalowe, Sztuczny kamień, panele winylowe, płyty winylowe,
20 Lustra łazienkowe, Meble łazienkowe, Szafki łazienkowe,
21 Przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: wagi
łazienkowe, termostaty elektryczne, termometry, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodnokanalizacyjna,
grzejniki, regulatory temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, płytki, płyty, ceramiczne płytki podłogowe,
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki
podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne, płytki
ceramiczne, płytki do układania mozaiki, płytki drewniane,
płytki kamienne, płytki z gliny, płytki z kamienia naturalnego, płytki z marmuru, płytki szklane, płytki stiukowe, płytki
porcelanowe, płytki podłogowe z terakoty, płytki z tworzyw
sztucznych, płyty betonowe, płyty cementowe, płyty łupkowe, płyty i płytki z kamienia naturalnego, lustra łazienkowe,
meble łazienkowe, szafki łazienkowe, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe.
544838
(220) 2022 07 06
TORITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORITAL TORUŃ

(210)
(731)

(531) 09.01.06, 26.01.05, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi oferowania w mediach produktów
dla handlu detalicznego, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, agencje importowe - eksportowe, księgowość,
marketing, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
rachunkowość, analizy rynkowe, badania rynkowe, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
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w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, pomoc w doradztwie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczy, przygotowywanie zeznań podatkowych, 36 Dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych jako nieruchomości, Wynajmowanie
miejsc na parkingi, 37 Mycie pojazdów, mycie samochodów,
obsługa i naprawa samochodów, obsługa samochodów
powypadkowych jako naprawa, usługi stacji obsługi samochodów jako tankowanie i obsługa, polerowanie pojazdów,
smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed
korozją, czyszczenie pojazdów, lakierowanie, malowanie,
informacja o naprawach, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, 39 Pomoc drogowa w przypadku
awarii samochodu jako holowanie, transport samochodowy,
wypożyczanie samochodów, holowanie, informacja o transporcie, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc
parkingowych, wypożyczanie bagażników dachowych,
prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi,
42 Usługi wykonywania badań technicznych, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie jako pomiary, testowanie
materiałów, testowanie pojazdów, 45 Zarządzanie prawami
autorskimi, prawne administrowanie licencjami.
544873
(220) 2022 07 07
Shaoxing Gohi Liquor Brewing Co., Ltd.,
Shaoxing City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOHI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 33 Alkoholowe ekstrakty owocowe, Sake, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), Alkohol ryżowy, Wino, Destylowane
napoje, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkoholowe
(ekstrakty -), Żółte wino ryżowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

544900
(220) 2022 07 07
MOŚCICKA ANNA, Kościelisko
(znak słowno-graficzny)
PURE CLINIC
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.05, 26.11.07, 26.11.08
(510), (511) 43 Usługi zakwaterowania w hotelach, 44 Fizjoterapia, Fryzjerstwo, Masaż, Chirurgia plastyczna, Salony
piękności, Usługi medyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi
klinik medycznych.
(210) 544903
(220) 2022 07 08
(731) TRANSCASH.EU SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) tc transcash
(510), (511) 35 Analizy i raporty statystyczne, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Usługi
administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie
transportu, 36 Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwanie długów, Faktoring, Ściąganie należności i faktoring,
Usługi w zakresie faktoringu, Usługi w zakresie windykacji
długu i faktoringu wierzytelności, Udostępnianie informacji
i danych związanych z giełdami, Pożyczki, Pożyczki [finansowanie], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia
rachunków], Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Windykacja
należności i odzysk długu, Skomputeryzowana windykacja
wymagalnych należności, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], Zarządzanie ryzykiem finansowym, Usługi finansowe związane z transportem towarów, Gwarancja wykonania
zobowiązania, Pożyczki z poręczeniem, 45 Usługi prawne,
Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi
agencji detektywistycznych, Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, Dostarczanie informacji prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Rozstrzyganie
spraw spornych, Udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi wsparcia prawnego.
544985
(220) 2022 07 11
HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)
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544990
(220) 2022 07 11
D&R DISPERSIONS & RESINS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEOSiL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w stanie surowym, Barwniki chemiczne do tworzyw sztucznych, Dyspersja tworzyw
sztucznych, Impregnaty chemiczne, Kleje do celów przemysłowych, Kleje do płytek ceramicznych, Kleje wodorozcieńczalne do drewna i papieru, Modyfikatory chemiczne
do tworzyw sztucznych, Dodatki chemiczne do tworzyw
sztucznych, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Kleje
do gruntowania, Spoiwa impregnujące chemikalia, Spoiwa
wykorzystywane do produkcji farb wodorozcieńczalnych,
Żywice sztuczne w stanie surowym, Żywice akrylowo-silikonowe w stanie surowym, Żywice syntetyczne w stanie surowym, 2 Żywice do powlekania, Ochronne powłoki
powierzchniowe żywiczne do drewna i metali, Powłoki
z tworzyw sztucznych do celów budowlanych, Powłoki zewnętrzne typu high-solids, Preparaty gruntujące w postaci
farb, 17 Substancje uszczelniające do połączeń, Substancje
do izolacji przeciwwilgociowej budynków, Uszczelnienia
wodoodporne, Zaprawy izolacyjne, Półprodukty żywic syntetycznych, Mieszaniny żywic syntetycznych półprzetworzone, Żywice syntetyczne, półprzetworzone.
545015
(220) 2022 07 11
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FUMATYL
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

545018
(220) 2022 07 11
HEALTHCARE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AndroSTOP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety wspierające kobiecą płodność, Suplementy diety regulujące aktywność hormonalną,
Suplementy diety wspierające działanie antyandrogenowe.
545019
(220) 2022 07 11
HEALTHCARE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Androvulic

(210)
(731)

(531) 05.05.23, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Gin.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety wspierające kobiecą płodność, Suplementy diety regulujące aktywność hormonalną,
Suplementy diety wspierające działanie antyandrogenowe.
(210) 545116
(220) 2022 07 14
(310) 018718582
(320) 2022 06 17
(330) EM
(731) WEALTHON FUND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Wealthon POSCASH
(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.
(210) 545148
(220) 2022 07 15
(731) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) masterpress
(510), (511) 7 Maszyny drukarskie, Aplikatory etykiet [inne
niż do użytku biurowego], Arkusze na fleksograficzne klisze
drukarskie, Automatyczne laminarki arkuszy, Automatyczne
maszyny tnące, Automatyczne rozpylacze do farby elektrostatycznej, Automatyczne urządzenia do segregowania arkuszy,
Bindownice [maszyny] inne niż do użytku biurowego, Bindownice termiczne [inne niż do użytku biurowego], Cylindry
drukarskie, Etykieciarki, Maszyny drukujące rotacyjne rolowe,
Maszyny poligraficzne, Maszyny do sztancowania, Maszyny
do drukowania etykiet, Maszyny do drukowania na etykietach,
Maszyny do produkcji etykiet inne niż biurowe, Zrobotyzowane maszyny do etykietowania, Maszyny do etykietowania inne
niż do użytku biurowego, Maszyny do druku fleksograficznego, Prasy drukarskie jako maszyny drukarskie, Drukarki uderzeniowe [maszyny], Przycinarki drukarskie, Przemysłowe maszyny drukarskie, Maszyny drukarskie dociskowe, Drukarskie
maszyny offsetowe, Litograficzne maszyny drukarskie, Maszyny do druku płaskiego, Maszyny do druku wklęsłego, Krajarki, Urządzenia do nadrukowywania etykiet inne niż biurowe,
Aplikatory etykiet inne niż do użytku biurowego, Urządzenia
myjące, Prasy, Prasy napędzane pneumatycznie, Przemysłowe
maszyny do cięcia, Maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, Koła zębate do maszyn, Łożyska i tuleje jako części
maszyn, Wałki drukarskie do maszyn, Wałki do obrotowych
maszyn drukarskich, Pasy do maszyn, Noże jako części do maszyn, 16 Opakowania z papieru, kartonu, tektury i z tworzyw
sztucznych, Materiały drukowane, w tym w szczególności, naklejki i nalepki, etykiety, Papier etykietowy, Papiery i folie samoprzylepne w rolkach i w arkuszach, Naklejki, Nalepki, Stemple
i szablony do znakowania. Druki, Książki, Notesy, Kalendarze,
Czasopisma, Katalogi, Koperty, Podręczniki, Prospekty, Informatory, Opakowania na żywność, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Materiały drukowane, w tym w szczególności
plakaty, afisze, broszury, naklejki i nalepki, żetony z papieru lub
kartonu, pocztówki i karty okolicznościowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Dyplomy, Artykuły
papiernicze, materiały z tworzyw sztucznych do etykietowania i znakowania, mianowicie etykiety, Przywieszki z papieru
lub kartonu, Zawieszki z papieru lub kartonu, Papierowe metki

Nr ZT37/2022

[zawieszki], Stemple i/lub szablony do znakowania, Etykiety
z papieru lub kartonu w formie plomb gwarancyjnych, Identyfikatory [artykuły biurowe], 20 Opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego, mianowicie pojemniki
używane dla produktów spożywczych, Materiały z tworzyw
sztucznych do etykietowania i znakowania, w tym etykiety,
35 Reklama i reklamowa działalność informacyjna, Reklamowe
organizowanie targów, Pośrednictwo handlowe w zakresie
kojarzenia kontrahentów przy zakupie maszyn i urządzeń, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
ekonomiczne, podatkowe, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, za pośrednictwem strony internetowej oraz w zakresie
sprzedaży katalogowej i sprzedaży na podstawie zamówień
telefonicznych opakowań z tworzyw sztucznych, etykiet
z tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych, Usługi reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, Prezentacja oferty handlowej w Internecie,
Kopiowanie dokumentacji, Usługi projektowania materiałów
promocyjnych, 40 Usługi poligraficzne, Usługi drukarskie, Wykonywanie nadruków na towary i opakowania, Wykonywanie
napisów na materiałach reklamowych, Usługi introligatorskie,
Sztancowanie, Cięcie, Laminowanie, Drukowanie wielobarwne, Usługi wykonywania nadruków, Felcowanie, Obróbka
papieru, kartonu i tektury, Wykrawanie i sklejanie opakowań
kartonowych, Usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, Usługi w zakresie natryskowego nanoszenia powłok z tworzyw sztucznych, Przetwarzanie i obróbka tworzyw
sztucznych, Wytwarzanie na zamówienie produktów z tworzyw sztucznych, Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
42 Projektowanie budynków oraz wnętrz, Projektowanie
techniczne, Projektowanie opakowań, Wzornictwo przemysłowe, Usługi w zakresie grafiki, Usługi w zakresie projektowania oprogramowania i systemów znakowania, etykietowania
i identyfikowania, Projektowanie i wdrażanie systemów znakowania i rejestracji produkcji, Usługi projektowania etykiet,
emblematów, opakowań, znaków identyfikacji i zabezpieczeń
produktów, Usługi projektowania nadruków na towary i opakowania, Techniczne wsparcie i konsultacje dotyczące maszyn
i urządzeń do oznakowania, identyfikacji i zabezpieczenia
produktów, Usługi w zakresie projektowania oznakowania,
identyfikacji i zabezpieczania produktów hologramami, znakami, kodami kreskowymi, tabliczkami, etykietami, plombami,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
techniczne, projektowanie maszyn drukarskich, maszyn poligraficznych, maszyn do sztancowania, maszyn do drukowania
etykiet, maszyn do drukowania na etykietach, maszyn do produkcji etykiet innych niż biurowe, zrobotyzowanych maszyn
do etykietowania, etykieciarek, maszyn do etykietowania innych niż do użytku biurowego.
545149
(220) 2022 07 15
MOTYKA ANNA, MORGAN MICHAŁ CYFROLOGIA
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Wyroby jubilerskie
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[biżuteria], 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków].

wizyjnych, Usługi artystów teatralnych i filmowych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, komponowanie muzyki dla
osób trzecich, Usługi edukacyjne, Organizowanie szkoleń,
Usługi muzeów, Dystrybucja biletów na imprezy kulturalne.

(210) 545162
(220) 2022 07 15
(731) ZIEMBICKA-HAS WANDA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wojciech Jerzy Has
(510), (511) 9 Aparaty kinematograficzne, Aparaty fotograficzne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Ciemnie
fotograficzne, Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Urządzenia do transmisji dźwięku, Ekrany, Urządzenia
do fotografii, Ekrany projekcyjne, Urządzenia do montażu
filmów kinematograficznych, Gramofony, Kamery wideo,
Kamery wideo zespolone z magnetofonem, Kasety wideo,
Lampy błyskowe, Lampy ciemniowe, Mikrofony, Naświetlone taśmy filmowe, Neony reklamowe, Nośniki do rejestracji
dźwięku, Magnetyczne nośniki informacji, Optyczne nośniki
informacji, Nośniki płyt ciemniowych, Obiektywy, Odbiorniki
audio-video, Optyczne nośniki danych, Osłony obiektywów,
Aparaty oświetleniowe, Przewody akustyczne, Przezrocza
fotograficzne, Publikacje elektroniczne, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy wideo, Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia do rejestrowania dźwięku,
Urządzenia telewizyjne, Nagrania dźwiękowe, 35 Zarządzanie działalnością artystyczną, Impresariat w działalności artystycznej, Promocja, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama radiowa, Reklama telewizyjna, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespondencyjne,
Reklamy prasowe, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Usługi sprzedaży na rzecz osób trzecich towarów takich jak: aparaty
kinematograficzne, aparaty fotograficzne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne, ciemnie fotograficzne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany, urządzenia do fotografii, ekrany projekcyjne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
gramofony, kamery wideo, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kasety wideo, lampy błyskowe, lampy ciemniowe, mikrofony, naświetlone taśmy filmowe, neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki
informacji, optyczne nośniki informacji, nośniki płyt ciemniowych, obiektywy, odbiorniki audio-video, optyczne nośniki
danych, osłony obiektywów, aparaty oświetleniowe, przewody akustyczne, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne, taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia telewizyjne, Uaktualnianie
materiału reklamowego, Ogłoszenia reklamowe, Informacje
i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypożyczanie materiału reklamowego, Dystrybucja
materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów, broszur, 41 Informacja o rozrywce, Usługi wydawnicze, Montaż
programów radiowych i telewizyjnych, Nagrywanie filmów
na taśmach wideo, Organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, Organizowanie przedstawień teatralnych, Organizowanie spektakli, Organizowanie koncertów, Produkcja
filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Publikowanie książek,
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Realizacja i wystawianie spektakli, Telewizyjne programy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, Usługi
studia nagrań, Wypożyczanie odbiorników radiowych i tele-

(210) 545176
(220) 2022 07 15
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 01.15.05, 24.17.11
(510), (511) 11 Piece na paliwa stałe, Wyprofilowane elementy instalacji pieców, Dopalacze będące elementami pieców,
Urządzenia wspomagające do pieców, Urządzenia grzewcze
na paliwo stałe, płynne i gazowe, Kotły grzewcze centralnego
ogrzewania, Części zamienne do kotłów grzewczych, Kanały
kominowe do kotłów grzewczych, Instalacje do centralnego
ogrzewania, Armatura do kotłów, Płyty akumulacyjne do kotłów, Wymienniki ciepła do kotłów grzewczych, Urządzenia
grzewcze, Urządzenia wentylacyjne, Urządzenia chłodnicze,
Instalacje grzewcze, Dmuchawy kominowe, Ruszty, Płyty
grzejne do kotłów grzewczych, Palniki, Paleniska, Kotły przemysłowe, Zasuwy do kotłów, Popielniki do kotłów, Prefabrykowane elementy pieców, Urządzenia do zasilania kotłów
paliwem, Pokrywy jako części kotłów, Dysze regulacyjne jako
części kotłów, 19 Ogniotrwałe wyłożenia pieca [niemetalowe], Niemetalowe materiały budowlane, Płyty betonowe
ognioodporne, Cement do budowy paleniska, Niemetalowe
ogniotrwałe wyłożenia kotłów, Elementy betonowe i ceramiczne do użytku w kotłach, Beton ogniotrwały, 37 Wymiana cegieł i przebudowa pieców, Usługi w zakresie instalacji,
serwisowania oraz modernizacji i naprawy kotłów i instalacji
grzewczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

545180
(220) 2022 07 17
JAROŃ ANGELIKA, Czeladź
(znak słowno-graficzny)
MANSAYA

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Amulety będące biżuterią, Amulety
[biżuteria], Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 25 Odzież.
(210) 545196
(220) 2022 07 15
(731) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FAVOR
(510), (511) 5 Suplementy diety.
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545257
(220) 2022 07 18
JAŹWIŃSKI KRZYSZTOF SUKRIS, Będzin
(znak słowno-graficzny)
SU
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(540) TRUEPOWDER
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

545340
(220) 2022 07 20
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
truepowder

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 05.07.27
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedające na żetony, Maszyny
dozujące [inne niż automaty sprzedające], Automaty sprzedające (Uruchamiane monetami -), Dystrybutory automatyczne, Automatyczne maszyny dozujące.
(210)
(731)
(540)
(540)

545312
(220) 2022 07 19
DUDEK DOROTA, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
SmaCola

(531) 27.05.05, 29.01.11, 26.04.01, 26.04.09, 01.01.25
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Cola, Gazowana woda mineralna, Lemoniada, Likiery
[bezalkoholowe], Mrożone napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje dla
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody,
Napoje izotoniczne, Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie owoców, Napoje na bazie
soku z winogron, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Napoje
orzeźwiające, Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki
owocowe [napoje], Wody, 33 Alkohole destylowane, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Curaçao [likier], Destylowane napoje, Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
Gotowe koktajle alkoholowe, Koktajle Likiery, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe niskoprocentowe
Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), Napoje energetyczne zawierające alkohol, Napoje
na bazie soków owocowych i wody gazowanej, Pitne alkoholowe wysokoprocentowe, Smakowe napoje alkoholowe
tonizujące, Wódka, Wymieszane napoje alkoholowe.
(210) 545338
(220) 2022 07 20
(731) CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(540) (znak słowny)

545341
(220) 2022 07 20
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, Matao, BR
(znak słowno-graficzny)
truepowder

(531) 29.01.12, 01.01.25, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 32 Piwo, Wody [napoje], Wody mineralne, Wody
napowietrzane, Wody gazowane, Wody stołowe, Napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje bezalkoholowe z soków owocowych, Syropy
do napojów, Bezalkoholowe preparaty do przygotowywania
napojów.
545394
(220) 2022 07 21
BAFIA ANITA BARBARA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA U BAFII, Poronin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krówka Tatrzańska
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 25.01.25, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze.
(210) 545412
(220) 2022 07 22
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) AIRIAM
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

545418
(220) 2022 07 22
RYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
mudo.studio

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 11 Lampy wiszące, żyrandole, lampy stołowe, lampy biurkowe, lampy podłogowe, inne oświetlenie,
20 Meble, lustra, ramki obrazów, 35 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez platformę internetową (marketplace), Sprzedaż detaliczna mebli, oświetlenienia i pozostałych artykułów
użytku domowego, Sprzedaż rowerów retro, Sprzedaż tekstyliów, Outsourcing (pośredniczenie w sprzedaży).
545539
(220) 2022 07 25
JÓZEFCZUK ANDRZEJ, JÓZEFCZUK MARCIN ELITA
SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ A. JÓZEFCZUK MARCIN
K. JÓZEFCZUK, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOWARY SPOD LADY

(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Przetwory owocowe, Przetwory rybne, Przetwory warzywne, Ryby, Ryby przetworzone, Wyroby garmażeryjne bez mięsa, 30 Krówka (cukierek), Miód, Przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), Słodycze nielecznicze, Słodycze
zawierające owoce, Słodycze [cukierki], Sosy, Sosy owocowe.
(210) 545554
(220) 2022 07 26
(731) GNIAZDOWSKI JAROSŁAW, Milanówek
(540) (znak słowny)
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(540) Magowie Edukacji
(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, 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 edukacyjne, 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, Administro-
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wanie [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 [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, Pro-
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wadzenie 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].
545568
(220) 2022 07 26
WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODWODNA KOLACJA
(210)
(731)

(531) 01.15.24, 11.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezentowanie w mediach usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń
kulturalnych, motoryzacji, sportów lub sportów ekstremalnych dla celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż detaliczna
usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń kulturalnych, motoryzacji,
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wydarzeń sportowych, sportów lub sportów ekstremalnych, Usługi pośrednictwa w dziedzinie sprzedaży towarów
i usług, Usługa zamówień na rzecz osób trzecich w zakresie
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji,
podróży, motoryzacji, wydarzeń sportowych, sportów lub
sportów ekstremalnych, Gromadzenie, zbieranie w jednym
miejscu upominków z zakresu gastronomii, wypoczynku,
rekreacji, sportu i rozrywki, w celu wygodnego oglądania
i zakupu, Oferowanie z myślą o osobach trzecich za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, kart upominkowych, które mogą być zrealizowane
poprzez wymianę na usługi w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji,
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, sportów lub
sportów ekstremalnych, Promocja i sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, gastronomicznych, wypoczynkowych, kosmetycznych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych, sportowych, wydarzeń kulturalnych, a także dotyczących podróży i wypoczynku, Usługi związane z listami prezentów, 41 Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku i rekreacji Usługi z zakresu
rozrywki, Rezerwacja miejsc na spektakle, Rezerwacja miejsc
na wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe, gastronomiczne i motoryzacyjne, Organizowanie wypoczynku, Informacje związane z organizacją wypoczynku lub rozrywki,
Usługa udostępniania informacji w zakresie rozrywki, wypoczynku, rekreacji, sportów ekstremalnych za pośrednictwem
portali internetowych, Organizacja i prezentacja widowisk,
43 Usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne w zakresie
prowadzenia barów, klubów, pubów, restauracji, kawiarni,
Organizowanie kolacji, bankietów i koktajli, Udostępnianie
informacji poprzez portale internetowe w zakresie gastronomii, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Rezerwacja stolików w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

545626
(220) 2022 07 27
FORUM ENERGII, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Forum Energii

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen energii, Usługi
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności
gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Usługi
w zakresie badań i analiz rynkowych, Usługi w zakresie analizy cen, Gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych,
Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, 36 Konsultacje dotyczące finansowania projektów
energetycznych, Konsultacje finansowe w sektorze energetyki, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi w zakresie
badań i analiz finansowych, 39 Usługi doradztwa związane
z dystrybucją energii elektrycznej, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Usługi doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, 42 Analizy
technologiczne związane z zapotrzebowaniem na energię
i prąd osób trzecich, Opracowywanie systemów do zarzą-
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dzania energią i prądem, Profesjonalne doradztwo związane
z zachowaniem energii, Udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych,
Ekspertyzy w zakresie technologii.
545645
(220) 2022 07 28
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biała Podlaska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKKING LUXURY DOORS & WINDOWS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01, 24.09.03
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, Okna niemetalowe, Profile niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe ościeżnice
do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do okien, Niemetalowe
okładziny na okna i drzwi, Listwy niemetalowe dla budownictwa, Niemetalowe płyty okładzinowe dla budownictwa.
545649
(220) 2022 07 28
FANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radonice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sztuka tworzenia smaku SINCE 1988
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.08, 24.17.02,
11.01.02, 11.01.04
(510), (511) 29 Produkty spożywcze na bazie przetworzonych owoców, grzybów, warzyw, orzechów i nasion roślin
strączkowych, 30 Koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, Przyprawy, Sosy, Gotowe sosy, Sosy pomidorowe, Sosy salsa, Sosy do ryb, Sosy chrzanowe, Sos relish, Ketchup, Sosy do sałatek i deserów, Sosy sałatkowe [dressingi],
Majonez, Musztarda, Przeciery warzywne [sosy].
545727
(220) 2022 08 01
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tme.com

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
pomiarowych i sygnalizacyjnych, sprzedaż komponentów
elektronicznych, automatyki przemysłowej, sprzedaż nośników danych, sprzętu audio-wideo, zasilaczy, ładowarek,
komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, reklama
i marketing, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiarowych i sygnalizacyjnych, komponentów elektronicznych, automatyki przemysłowej, nośników danych, sprzętu
audio-wideo, zasilaczy, ładowarek, komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, 38 Przesyłanie informacji, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi łączności
cyfrowej, usługi łączności komputerowej, usługi łączności
audiowizualnej, usługi łączności satelitarnej, usługi łączności
elektronicznej, usługi łączności on-line, łączność za pomocą
telefonii mobilnej, świadczenie usług łączności on-line.

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
pomiarowych i sygnalizacyjnych, sprzedaż komponentów
elektronicznych, automatyki przemysłowej, sprzedaż nośników danych, sprzętu audio-wideo, zasilaczy, ładowarek,
komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, reklama
i marketing, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiarowych i sygnalizacyjnych, komponentów elektronicznych, automatyki przemysłowej, nośników danych, sprzętu
audio-wideo, zasilaczy, ładowarek, komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, 38 Przesyłanie informacji, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi łączności
cyfrowej, usługi łączności komputerowej, usługi łączności
audiowizualnej, usługi łączności satelitarnej, usługi łączności
elektronicznej, usługi łączności on-line, łączność za pomocą
telefonii mobilnej, świadczenie usług łączności on-line.

545729
(220) 2022 08 01
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tme.eu

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.04
(510), (511) 35 Sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych,
pomiarowych i sygnalizacyjnych, sprzedaż komponentów
elektronicznych, automatyki przemysłowej, sprzedaż nośników danych, sprzętu audio-wideo, zasilaczy, ładowarek,
komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, reklama
i marketing, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, pośrednictwo handlowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiarowych i sygnalizacyjnych, komponentów elektronicznych, automatyki przemysłowej, nośników danych, sprzętu
audio-wideo, zasilaczy, ładowarek, komputerów, akumulatorów, baterii, kabli i drukarek, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, 38 Przesyłanie informacji, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi łączności
cyfrowej, usługi łączności komputerowej, usługi łączności
audiowizualnej, usługi łączności satelitarnej, usługi łączności
elektronicznej, usługi łączności on-line, łączność za pomocą
telefonii mobilnej, świadczenie usług łączności on-line.
545730
(220) 2022 08 01
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tme.cn

(210)
(731)

545733
(220) 2022 08 01
DENT4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENT FOR ALL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.10
(510), (511) 44 Usługi stomatologiczne medyczne i estetyczne, Stomatologiczna opieka ambulatoryjna, Usługi kliniki
stomatologicznej i asystenta dentysty, Konsultacje medyczne, Diagnostyka rentgenowska, tomograficzna i usg, Czyszczenie zębów, wybielanie zębów, Lakowanie i lakierowanie
zębów, protetyka, ortodoncja, usługi korygowania kształtu
i koloru zębów, Zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej, doradztwo w zakresie higieny i profilaktyki jamy ustnej i zębów,
usługi naprawy protez dentystycznych i naprawy dysfunkcji
narządu żucia.
545735
(220) 2022 08 01
COOLLECTIVE PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) muv lab

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe i rekreacyjne.
(210) 545742
(220) 2022 08 01
(731) MATEJA SŁAWOMIR GÓRALMOBILE, Czarny Dunajec
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GÓRALMOBILE
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portali internetowych, Organizacja i prezentacja widowisk,
43 Usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne w zakresie
prowadzenia barów, klubów, pubów, restauracji, kawiarni,
Organizowanie kolacji, bankietów i koktajli, Udostępnianie
informacji poprzez portale internetowe w zakresie gastronomii, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Rezerwacja stolików w restauracjach.
545781
(220) 2022 08 02
INFLOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bivacc
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 02.09.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego.
545746
(220) 2022 08 01
WYJĄTKOWY PREZENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wyjątkowy prezent

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezentowanie w mediach usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń
kulturalnych, motoryzacji, sportów lub sportów ekstremalnych dla celów sprzedaży detalicznej, Sprzedaż detaliczna
usług w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, wydarzeń kulturalnych, motoryzacji,
wydarzeń sportowych, sportów lub sportów ekstremalnych, Usługi pośrednictwa w dziedzinie sprzedaży towarów
i usług, Usługa zamówień na rzecz osób trzecich w zakresie
rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji,
podróży, motoryzacji, wydarzeń sportowych, sportów lub
sportów ekstremalnych, Gromadzenie, zbieranie w jednym
miejscu upominków z zakresu gastronomii, wypoczynku,
rekreacji, sportu i rozrywki, w celu wygodnego oglądania
i zakupu, Oferowanie z myślą o osobach trzecich za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy, kart upominkowych, które mogą być zrealizowane
poprzez wymianę na usługi w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, motoryzacji,
wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, sportów lub
sportów ekstremalnych, Promocja i sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, gastronomicznych, wypoczynkowych, kosmetycznych, rekreacyjnych, motoryzacyjnych, sportowych, wydarzeń kulturalnych, a także dotyczących podróży i wypoczynku, Usługi związane z listami prezentów, 41 Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku i rekreacji Usługi z zakresu
rozrywki, Rezerwacja miejsc na spektakle, Rezerwacja miejsc
na wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe, gastronomiczne i motoryzacyjne, Organizowanie wypoczynku, Informacje związane z organizacją wypoczynku lub rozrywki,
Usługa udostępniania informacji w zakresie rozrywki, wypoczynku, rekreacji, sportów ekstremalnych za pośrednictwem

(531) 10.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie
ręcznym), Wyroby nożownicze, Widelce i łyżki, Broń biała, Ostrza (maszynki do golenia), Noże, Scyzoryki, Finki,
Sztućce, 9 Urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe,
radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki,
gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe, okulary, okulary
3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne,
kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD,
ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe,
tablety, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały
do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe,
przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory,
zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna
dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, rejestratory przebytej drogi
dla pojazdów mechanicznych, rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe do pojazdów mechanicznych - software ładowalny
na nośnikach, programy komputerowe - komputerowe
systemy wspomagające pracę układów pojazdów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji i analizy danych
dotyczących pracy układów pojazdów mechanicznych,
komputerowe programy sterujące, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki
danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki
komputerowe, interfejsy, procesory, monitory, monitory
dotykowe, urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, urządzenia sygnalizacyjne dla
pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania, trójkąty
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, diody, przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, szkła do okularów
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akceso-
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ria do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów,
etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów,
przyrządy i urządzenia optyczne dla celów badawczych
i poznawczych, urządzenia i przyrządy do astronomii, teleskopy, lunety, lunety celownicze do broni palnej, mikroskopy, szkła powiększające, lasery, filtry optyczne, obiektywy optyczne, futerały na urządzenia optyczne, soczewki
optyczne, soczewki antyrefleksyjne, lornetki, projektory,
rzutniki, 11 Urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania kawy i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne
urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owoców,
elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta,
elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki
ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy
elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne,
gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy
do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników
centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody (aparatura), rożna, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów, suszarki
łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki
powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia
i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje
do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe,
klosze do lamp, osłony do lamp, lampy kierunkowskazów,
lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia
pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów,
instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia
grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, latarki,
latarki czołowe, lampy turystyczne, 20 Meble kempingowe,
Materace kempingowe, Maty do spania kempingowe, Stojaki [meble] pod telewizor, Stoły kempingowe, Krzesła kempingowe, Łóżka kempingowa, 21 Akcesoria kempingowe,
mianowicie: naczynia z melaminy, grille kempingowe, pojemniki na żywność, garnki i rondle przenośne do użytku
na kempingu, Menażki, Termosy, Kubki termiczne, 22 Plandeki, markizy, namioty, Namioty do celów wspinaczkowych
lub kempingowych, Plandeki turystyczne, 28 Sprzęt wędkarski, osprzęt wędkarski, haczyki wędkarskie, kołowrotki
wędkarskie, zamocowania, uchwyty, siedziska do kołowrotków, podbieraki dla wędkarzy, sadze, sztuczne oraz
naturalne przynęty stosowane w wędkarstwie, zanęty,
spławiki wędkarskie, wędki do łowienia, torby wędkarskie,
pływaki do łowienia ryb, żyłki wędkarskie, pudełka wędkarskie, szpule wędkarskie.
(210) 545904
(220) 2022 08 05
(731) TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) T

(531) 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Metalowe materiały i elementy konstrukcyjne do celów budowlanych, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane,
Konstrukcje stalowe takie, jak: elementy wsporcze trakcji,
słupy, dźwigary, wsporniki, wysięgi, kotwy, stołki, łączniki, obudowy, ramy, Metalowe konstrukcje mostowe takie,
jak: pylony, awanbeki, trawlery, rusztowania, deskowania,
poszycia dachowe, słupy tymczasowe, kolumny, ogrodzenia, słupy oświetleniowe, Budowlane konstrukcje stalowe
i aluminiowe, Przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe wykorzystywane
w budownictwie, Pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, Kasy pancerne, 9 Urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, a mianowicie: magazyny energii elektrycznej, szafy sterownicze,
szafy i złącza do rozdziału energii elektrycznej, rozdzielnice
prądu stałego, rozdzielnice prądu przemiennego, zespoły
prostownikowe, filtry aperiodyczne, stacje transformatorowe, stacje przekształtnikowe, kompensatory mocy biernej,
odłączniki napięcia, odłączniki sieciowe napięcia, wyłączniki sieciowe, wyłączniki napięcia, 37 Budowa fundamentów
dla konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicznego, Budowa
stalowych wyrobów, Budowanie nieruchomości, Budowa
obiektów publicznych, Budowa linii kolejowych, Budowa
elektrowni wodnych, Budowa rurociągów eksploatacyjnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa instalacji
wodociągowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infrastruktury
łącznościowej, Budowanie dróg kolejowych, Budowa dróg
i autostrad na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa w ramach robót publicznych,
Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
i systemów oświetleniowych, Budowa elektrowni fotowoltaicznych, Montaż instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Montaż instalacji centralnego ogrzewania,
Naprawa urządzeń ogrzewczych, Modernizacja instalacji
do ogrzewania budynków, Montaż, naprawa i konserwacja
energetycznych linii przesyłowych, Instalacja rozdzielnic,
Instalacja, naprawa i konserwacja linii sterowania, Budowa
stacji transformatorowych, Budowa kanalizacji teletechnicznych, Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych i napowietrznych, Instalowanie urządzeń transmisji i rozdziału,
Montaż instalacji teletechnicznych, Usługi instalacji brożyn
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elektroenergetycznych i teletechnicznych, Instalowanie sieci
telekomunikacyjnych, Układanie przewodów telekomunikacyjnych, Instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych,
Konserwacja torów kolejowych, Budowanie linii kolejowych,
Naprawa lub konserwacja taboru kolejowego, Konserwacja
dróg, Układanie nawierzchni drogowych, Wynajem maszyn
do robót drogowych, Budowanie mostów, Naprawcze roboty budowlane, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowego oraz drogowego, Naprawa lub
konserwacja pojazdów samochodowych, Budowa, przebudowa, modernizacja sieci trakcyjnych kolejowych, Budowa,
przebudowa, modernizacja sieci trakcyjnych tramwajowych,
Montaż, budowa fundamentów konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej, Montaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnych,
Budowa uszynienia indywidualnego, Budowa uszynienia
grupowego, Budowa sieci powrotnej, Utrzymanie sieci trakcyjnej, 39 Usługi transportowe, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów transportowych, Wynajem taboru kolejowego, Transport kolejowy, Wynajmowanie transportu kolejowego, Usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, Usługi w zakresie dystrybucji ładunków
drogą kolejową, Wynajem pojazdów trakcyjnych i przyczep,
42 Projektowanie budowlane, Projektowanie w zakresie budownictwa lądowego, Planowanie budowy nieruchomości,
Kontrola kosztów budowy, Inspekcja budowlana -oględziny,
Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Opracowywanie
projektów budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, Badania w dziedzinie budownictwa, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii
budowlanej, Pomiary w zakresie sieci trakcyjnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

545912
(220) 2022 08 05
Ti Adora Trading Limited, Hongkong, HK
(znak słowno-graficzny)
Lucia Sposa

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Suknie ślubne, Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Wyroby pończosznicze, Rękawiczki, Krawaty, Woalki, welony do odzieży, Pelerynki, Paski do odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

545960
(220) 2022 08 09
SZCZEPANIK MATEUSZ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
AHS AIR HOME SYSTEMS

(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.15.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klimatyzatorami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do wentylacji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do wentylacji, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kurtynami powietrznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kurtynami powietrznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami ciepła, 37 Instalacja,
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konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja
urządzeń klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji.
545967
(220) 2022 08 09
LYNNAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYN COSMETICS

(210)
(731)

(531)

05.05.20, 05.05.21, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 Brokat do paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do rzęs, Lakiery do paznokci, Środki do usuwania lakierów, Naklejane ozdoby do paznokci, Ołówki
do brwi, Preparaty do demakijażu, Preparaty do pielęgnacji
paznokci, Rzęsy sztuczne, Sztuczne paznokcie, Tusze do rzęs,
Zmywacze do paznokci, Żelowe płatki pod oczy do celów
kosmetycznych, Kosmetyki kolorowe do oczu, 21 Pędzle kosmetyczne.
545985
(220) 2022 08 08
OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGWARE
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.02.12, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Usługi doradztwa informatycznego.
545986
(220) 2022 08 09
SANZYME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOBUN
(510), (511) 5 Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt,
Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Preparaty i substancje lecznicze, Dietetyczna żywność i substancje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych i weterynaryjnych,
Preparaty i substancje odżywcze, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty na bazie mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych.
(210)
(731)

545988
(220) 2022 08 09
SANZYME EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) SPORLAC
(510), (511) 1 Preparaty biologiczne do użytku w przemyśle
i nauce, Kultury mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne, inne
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty
bakteryjne do użytku w przemyśle spożywczym, Kultury mikroorganizmów do użytku w przemyśle spożywczym, 5 Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Dietetyczna żywność i substancje dietetyczne
przystosowane do celów medycznych i weterynaryjnych,
Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i substancje
odżywcze, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Preparaty
na bazie mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546026
(220) 2022 08 09
SZCZEBLEWSKI ARKADIUSZ GRAN-POL I, Bielawa
(znak słowno-graficzny)
GRAN-POL KAMIENIARSTWO

(531)

27.05.01, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.04.22,
24.17.01
(510), (511) 19 Wyroby kamieniarskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

546030
(220) 2022 08 09
SZUMLIŃSKI RADOSŁAW OCTAGON, Zawiercie
(znak słowno-graficzny)
public enemy

Nr ZT37/2022

(210) 546034
(220) 2022 08 09
(731) EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, ES
(540) (znak słowny)
(540) ATMINA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne
i higieniczne, Witaminy, Suplementy odżywcze, Mineralne
suplementy do żywności, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety i suplementy żywnościowe.
546038
(220) 2022 08 09
ANTWERP FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PYspace
(510), (511) 20 Meble, Meble komputerowe, Komputerowe
stanowiska pracy [meble], Stojaki do komputerów, Biurka,
Szafki [części zestawu], Półki na klawiatury komputerowe,
Szafki do komputerów [meble], Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury elektronicznej, Meble biurowe,
Stoliki pod drukarki, Stoły, Meble ze szkła, Meble drewniane,
Biurka z regulacją wysokości, Konsole [meble] do montażu
sprzętu elektronicznego, Stanowiska pracy [meble], Meble
dla dzieci, Segmenty mebli ściennych, Krzesła, Stojaki zawarte w tej klasie, Biblioteczki [regały na książki], Dekoracje
wiszące [ozdoby], Drzwi do mebli, Kanapo-tapczany, Kanapy,
Komody, Konsole, Kredensy, Ławy [meble], Łóżka, Materace,
Ramy do obrazów, Organizery do szuflad, Organizery wiszące do szafy, Podpórki pod książki, Poduszki, Skrzynki na zabawki, Stoły, Szafy wnękowe, Wezgłowia, Zagłówki [meble],
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami i akcesoriami meblowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami i akcesoriami meblowymi, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Zawieranie
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Marketing opierający się na współpracy
z influencerem [Influencer marketing], Organizacja wydarzeń
komercyjnych, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Publikowanie tekstów reklamowych.
(210)
(731)

546048
(220) 2022 08 10
MBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDMAN RECRUITMENT
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna.
546033
(220) 2022 08 09
HEKOBENTONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzeniów
(540) (znak słowny)
(540) DuoBent
(510), (511) 1 Naturalne glinokrzemiany stosowane w procesach przetwarzania, uzdatniania i/lub oczyszczania ścieków,
Preparaty chemiczne stosowane w procesach przetwarzania, uzdatniania i/lub oczyszczania ścieków, Preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, Flokulacyjne środki
chemiczne do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe, Mobilne aplikacje, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Przewodniki drukowane, Drukowane książki,
czasopisma, gazety i inne media papierowe, 35 Badania
opinii publicznej, Badanie rynku, Usługi rozwoju w zakresie
kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Zarządzanie zasobami
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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, 41 Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, Multimedialne wydania
czasopism, 42 Pisanie i projektowanie oprogramowania
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.
546049
(220) 2022 08 10
APPMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AppManager

(210)
(731)

(540) GOLDMAN
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe, Mobilne aplikacje, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Przewodniki drukowane, Drukowane książki,
czasopisma, gazety i inne media papierowe, 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, 41 Wydawanie czasopism,
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
Multimedialne wydania czasopism, 42 Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.
546064
(220) 2022 08 10
APPMANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) APPMANAGER
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe, Mobilne aplikacje, Muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Przetwarzanie,
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, 42 Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego,
Wynajem oprogramowania komputerowego, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych,
Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Wynajem oprogramowania i programów komputerowych,
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych
i stron internetowych, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting mobilnych
stron internetowych, Hosting stron internetowych, Usługi
w zakresie hostingu stron internetowych.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biurowe, Mobilne aplikacje, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 35 Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, 42 Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania
komputerowego, Wynajem oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Projektowanie, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania
i programów komputerowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych,
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, Hosting mobilnych stron internetowych,
Hosting stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu
stron internetowych.
546063
(220) 2022 08 10
MBE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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546078
(220) 2022 08 11
JAN-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rychtal
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) E-MEUBLES
(510), (511) 20 Rozkładane kanapy, Małe dwuosobowe kanapy, Kanapy rozkładane, Kanapy, Narożniki [meble], Biurka
modułowe [meble], Meble, Lustra [meble], Łóżka futonowe
[meble], Ławy [meble], Meble do przewijania niemowląt,
Meble do przechowywania, Meble do pokojów dziecinnych,
Meble do przebieralni, Meble dla niemowląt, Meble dla dzieci, Meble biurowe metalowe, Meble biurowe, Meble do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble domowe,
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble drewniane, Meble gięte, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble komputerowe,
Meble łazienkowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble ogrodowe, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe
drewniane, Meble skórzane, Meble sypialne, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble szkolne, Meble tapicerowane, Meble zawierające łóżka, Meble wypoczynkowe,
Modułowe meble łazienkowe, Półki [meble], Półki niemetalowe [meble], Półki wiszące [meble], Półki stanowiące meble
do pokojów dziecinnych.
546080
(220) 2022 08 11
JAN-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rychtal
(540) (znak słowny)
(540) mb-moebel
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu.

(210)
(731)

546081
(220) 2022 08 11
PROMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) PROMITEL
(510), (511) 9 Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Mechanizmy kontroli dostępu, Aparatura sygnalizacyjna, Przyrządy
do pomiaru odległości i wymiarów, Przyrządy do pomiaru
temperatury, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej,
Kontrolery i regulatory, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Kable i przewody elektryczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane, Anteny
jako części składowe, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video,
Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Kable
do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych,
audio-video i telekomunikacji, Urządzenia do tworzenia sieci
komputerowych i komunikacji danych, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), Urządzenia do transmisji, Anteny jako urządzenia komunikacyjne,
37 Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków
i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), 45 Wynajem sprzętu do ochrony,
ratownictwa, zabezpieczania i ścigania.
(210)
(731)

546089
(220) 2022 08 10
ANTWERP FP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) PYspace
(510), (511) 9 Stojaki na sprzęt komputerowy, Stojaki obrotowe do komputerów, Stojaki do drukarek, Peryferyjne
urządzenia komputerowe, Myszki komputerowe, Klawiatury,
Podpórki pod nadgarstki do klawiatur, Podkładki pod myszki,
Głośniki, Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod
nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce do tabletów,
Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Słuchawki [zakładane na głowę], Torby do noszenia komputerów, Zestawy
słuchawkowe do grania w gry wideo, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z peryferyjnymi urządzeniami komputerowymi i akcesoriami komputerowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z peryferyjnymi urządzeniami komputerowymi i akcesoriami komputerowymi, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Promocja sprzedaży, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Marketing opierający się na współpracy
z influencerem [Intluencer marketing], Organizacja wydarzeń
komercyjnych, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Publikowanie tekstów reklamowych.
546094
(220) 2022 08 11
TWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWS TECHNOLOGY WATERPROOF SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane
materiały metalowe, Markizy metalowe [materiały budowlane], Materiały metalowe na rusztowania budowlane, Metalowe materiały budowlane, Metalowe materiały budowlane
w postaci płyt, Metalowe materiały budowlane w postaci
arkuszy, Metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Ogniotrwałe materiały
z metalu [materiały budowlane], Ogniotrwałe budowlane
materiały metalowe, Stalowe materiały budowlane, Stropy
[metalowe materiały budowlane], 19 Betonowe materiały
budowlane, Bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, Budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Fornir kamienny
[materiały budowlane], Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały budowlane na bazie wapna,
Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane
niemetalowe o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane przeciwogniowe, Materiały budowlane składające
się ze szkła, Materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane z bitumu, Materiały budowlane
z drewna, Materiały budowlane z kamienia naturalnego, Materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, Materiały budowlane z włókien mineralnych, Materiały
budowlane ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego
kamienia, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne
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z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów
i betonu, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne
z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Niemetalowe materiały
budowlane do pokrywania dachu, Niemetalowe materiały
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, Niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwerozyjne
[materiały budowlane niemetalowe], Płyta pilśniowa [materiały budowlane], Powłoki [materiały budowlane], Siding winylowy [materiały budowlane], Słupy betonowe do użytku
jako materiały budowlane, Szklane materiały budowlane,
Tektura słomowa [materiały budowlane], 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi.
546098
(220) 2022 08 11
RIO DE POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RIO de Post
(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.
(210)
(731)

39

546115
(220) 2022 08 12
ROMANIUK SZYMON, Goleszów;
KAJFOSZ ADAM, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Round Shank Sirloin Flank Short Loin Short Plate Rib
Chuck Fore Shank Brisket Head POLISH BBQ MAFIA
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 11.01.03,
27.03.03
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

546117
(220) 2022 08 12
MIKISZ SZYMON, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
kreatywnefilmy.pl

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.24, 24.17.01,
24.17.02, 16.03.05, 26.11.01, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.06, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, Prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja nagrań
wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach
marketingowych, Produkcja reklam, Marketing internetowy,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Agencje reklamowe,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reżyserowanie filmów reklamowych,
Reklamy telewizyjne, Usługi agencji reklamowych, Usługi
marketingowe.
(210) 546123
(220) 2022 08 12
(731) POWIECKA DOROTA ASTURIA, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Julia KAWIARNIA RESTAURACJA
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Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Stołówki, Usługi barów z fajkami wodnymi.
546127
(220) 2022 08 12
IZODOM 2000 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola
(540) (znak słowny)
(540) IzoClick
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, Płyty izolacyjne, Materiały uszczelniające, Materiały do wypełniania, Artykuły i materiały termoizolacyjne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne,
Artykuły i materiały dźwiękochłonne, Artykuły i materiały
ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, 19 Materiały
budowlane niemetalowe, Szalunki niemetalowe do betonu,
Niemetalowe materiały fundamentowe do użytku w budownictwie, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe części
modułowe do budowania budynków prefabrykowanych,
Materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe)
do użytku w budownictwie, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Niemetalowe elementy budowlane
prefabrykowane, Prefabrykowane ściany niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Budowlane konstrukcje niemetalowe, Niemetalowe modułowe
elementy budowlane.
(210)
(731)

(531)

29.01.07, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 06.01.02,
06.01.04, 02.03.16, 02.03.18, 02.03.23, 09.03.05, 09.07.01,
09.07.17, 11.03.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.03.23,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.14, 26.01.16
(510), (511) 43 Dekorowanie ciast, Herbaciarnie, Kawiarnie,
Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Kontraktowe usługi
w zakresie żywności, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe,
Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Koktajlbary, Organizowanie
bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, 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, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze,
Restauracje z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie
jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych,
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie
napojów w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi
barów kawowych, Usługi barmanów, Usługi barów piwnych,
Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, Usługi
herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych
restauracji, Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych
kucharzy, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone
przez hotele, Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez
bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi
w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia
w żywność, Winiarnie, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,

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

546130
(220) 2022 08 12
BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Lisów
(znak słowno-graficzny)
BRUK Premium

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.08, 26.04.18, 26.04.22, 27.01.03
(510), (511) 19 Kostka brukowa, Podświetlana kostka brukowana, nie z metalu, Świecąca kostka brukowa, Kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni, Kostka brukowa drewniana.
546133
(220) 2022 08 12
WOJNAS PAULINA WOJNAS DESIGN,
Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJNAS
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.01.12, 27.01.13, 26.02.07, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.09, 26.11.12, 26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 14 Biżuteria, 20 Lustra [meble], Meble, 25 Ubrania codzienne.
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546134
(220) 2022 08 12
TOMICZEK SARA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
CW CHIARA WEAR

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

546141
(220) 2022 08 12
JANKOWIAK MAŁGORZATA, Nowa Ruda
(znak słowno-graficzny)
BIHADA HAMONII

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
28.03.99, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne],
Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Kremy na bazie
olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki destylowane
do pielęgnacji urody, Olejek z drzewa herbacianego, Olejek
z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, Kremy
do masażu, nie do celów leczniczych, Nielecznicze preparaty
do masażu, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy
kosmetyczne, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku
kosmetycznego, Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniające
skórę, Nielecznicze kremy do ciała, Zapachowe kremy do ciała, 41 Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Nauczanie indywidualne, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem, Nauczanie
w zakresie pielęgnacji urody, Doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe,

41

Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi szkolenia
personelu, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Produkcja
filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz,
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja
urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji
o urodzie, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu
świadczone online lub osobiście, Usługi doradztwa online
w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu,
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej
pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji urody, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi spa,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie
porad kosmetycznych, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi
zabiegów pielęgnacji twarzy, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji
urody, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaż tkanek
głębokich, Masaż tajski, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
Masaż gorącymi kamieniami, Masaże, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Usługi konsultacji związane z masażami.
546148
(220) 2022 08 12
BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOFEED Horse & Pony

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, Produkty do pielęgnacji
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546156
(220) 2022 08 14
BROŻEK KAROL MORSKIEPSY, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
morskiePsy

skóry zwierząt, Szampony dla zwierząt, Środki do pielęgnacji
zębów dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Preparaty
do mycia zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Obroże przeciwpasożytnicze dla
zwierząt, Środki odstraszające owady dla zwierząt, 31 Pasza dla
koni, Karma dla koni, Jadalne smakołyki dla koni, Pasze zbożowe dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Spożywcze
pasze wzmacniające dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt
zawierające wyciągi z roślin, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Ziarna [nasiona], Surowe i nieprzetworzone
produkty rolne, 44 Usługi weterynaryjne, Pielęgnacja urody
zwierząt, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
Usługi doradcze dotyczące rolnictwa.

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

546150
(220) 2022 08 12
Angitia Biopharmaceuticals Guangzhou Limited,
Guangdong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) angitia

(531) 26.11.13, 26.02.15, 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 Artykuły dla zwierząt, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski dla zwierząt domowych, Miski do picia dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, Naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, Niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów,
Niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, Szczotki
dla zwierząt domowych, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt
domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania
żywności dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla
zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych,
Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych, Szufelki do usuwania ekskrementów zwierzęcych, Uruchamiane
przez zwierzęta dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych,
Urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domowych, nieelektryczne, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Artykuły spożywcze
dla szczeniąt, Artykuły jadalne do żucia dla psów, Artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Artykuły
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Ciastka dla zwierząt, Ciastka dla szczeniaków, Ciasteczka zbożowe
dla zwierząt, Drożdże do spożycia przez zwierzęta, Karma dla
psów, Karma dla psów biorących udział w gonitwach, Kości
dla psów, Kości do żucia dla psów, Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Napoje dla zwierząt, Pasze w puszce zawierające
mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, Przysmaki dla
psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Suchary dla psów, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Edukacja, rozrywka i sport, 43 Hotele dla zwierząt, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Hotele dla
zwierząt domowych, Prowadzenie przechowalni dla kotów,
Usługi dziennej opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi
hoteli dla zwierząt domowych, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne, Opieka nad zwierzętami, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi
chirurgów weterynarzy, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne -), Strzyżenie psów,
Pielęgnacja urody zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody
zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi
kosmetyczne dla kotów, Usługi doradcze związane z opieką

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, Środki hamujące rozwój guza, Pożywki
do kości złożone z materiałów biologicznych do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do leczenia złamań
kości, Preparaty farmaceutyczne do obwodowego układu
nerwowego, Produkty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń hormonalnych, Preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania osteoporozie, Preparaty
zawierające witaminę D, Cement kostny do celów medycznych, Preparaty zawierające hormon tarczycy i hormon przytarczyczny, Preparaty farmaceutyczne, Narkotyki do celów
medycznych, Peptony do celów farmaceutycznych, Leki dla
ludzi, Przeszczepy [żywe tkanki], Zastrzyk (leki), Tabletki (leki),
Pasta (leki), Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki do celów weterynaryjnych, Materiały
opatrunkowe, medyczne, Materiały do plombowania zębów, 10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Implanty dentystyczne, Biodegradowalne implanty do zespalania kości,
Aparatura do radioterapii, Aparaty rentgenowskie do użytku
stomatologicznego i medycznego, Implanty chirurgiczne
składające się ze sztucznych materiałów, Substytuty chrząstki, Implanty kostne zrobione z materiałów sztucznych, Substytuty kości do użytku chirurgicznego, Implanty kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, 42 Badania
technologiczne, Kontrola jakości, Badania fizyczne i usługi
rozwoju, Badania chorób nowotworowych do celów medycznych, Medyczne badania naukowe, Badania dotyczące
leków, Kontrola leków, Projektowanie opakowań, Programowanie komputerowe w zakresie aspektów medycznych, Programowanie komputerów, Projektowanie i opracowywanie
produktów multimedialnych, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Badania naukowe dla celów medycznych, Badania chemiczne.
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nad zwierzętami, Strzyżenie zwierząt, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi salonów
piękności dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie opieki
nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie pielęgnacji
psów.
(210) 546163
(220) 2022 08 15
(731) KOSMALSKI TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Wrocławskie Neony
(510), (511) 41 Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie czasopism,
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie
książek edukacyjnych, Publikowanie książek, magazynów,
almanachów i czasopism, Publikowanie książek związanych
z rozrywką, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimediów, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie przewodników, map turystycznych,
spisów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku
przez podróżnych, Publikowanie ulotek, Organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi galerii sztuki,
43 Bary, Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Puby, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi restauracyjne,
Usługi w zakresie pubów.
546164
(220) 2022 08 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FETOREX
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Środki zwiększające plony upraw, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne
do użytku jako środki odstraszające poprzez swój zapach,
Środki chemiczne do użytku jako środki odstraszające poprzez swój smak, 5 Środki odstraszające dla zwierząt, Środki
odstraszające zwierzęta.
546165
(220) 2022 08 16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRETOGROM
(210)
(731)

43

(531) 03.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Biologiczne preparaty [inne niż do celów medycznych], Biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, Środki chemiczne do użytku jako
środki odstraszające poprzez swój zapach, Środki chemiczne do użytku jako środki odstraszające poprzez swój smak,
Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 5 Środki
odstraszające dla zwierząt, Środki odstraszające zwierzęta.
(210)
(731)
(540)
(540)

546178
(220) 2022 08 16
SOŁTYSIAK DARIUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
qp

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produktami: portfele skórzane, skórzane etui
na dokumenty, skórzane paski do zegarków, paski skórzane
[odzież], opaski skórzane, skórzane etui na telefony komórkowe, skórzane pokrowce na noże, skórzane pochwy na noże,
skórzane kabury na broń, noże, tasaki [noże], maczety, dłuta [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z następującymi produktami: portfele skórzane, skórzane
etui na dokumenty, skórzane paski do zegarków, paski skórzane [odzież], opaski skórzane, skórzane etui na telefony
komórkowe, skórzane pokrowce na noże, skórzane pochwy
na noże, skórzane kabury na broń, noże, tasaki [noże], maczety, dłuta [narzędzia ręczne], 40 Kowalstwo, Kaletnictwo.
546179
(220) 2022 08 16
VTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DARK BAR
(510), (511) 34 Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
Papierosy elektroniczne, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
(210)
(731)

546192
(220) 2022 08 17
PREMIUM TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mix Me
(210)
(731)

44
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(531) 04.02.11, 11.03.01, 27.05.01
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Syropy i melasa, Polewa
w postaci syropu, Syrop czekoladowy, Syrop fruktozowy
do wykorzystania w produkcji żywności, Syrop klonowy, Syrop kukurydziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Syrop
stołowy, Syropy smakowe, Syropy glukozowe spożywcze,
Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Koncentraty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Koncentraty do sporządzania napojów
owocowych, Lemoniady (Syropy do -), Mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, Napój z soku cytrynowego z cukrem, Napoje (Syropy do -), Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki do sporządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop z czarnej porzeczki, Syropy
do napojów, Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy
do produkcji lemoniady, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syropy do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe
do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Napoje orzeźwiające, Napoje bezalkoholowe,
Bazy do koktajli bez alkoholu, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Mieszanki do sporządzania
koktajli bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje na bazie owoców
lub warzyw, 33 Koktajle.
(210)
(731)
(540)
(540)
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(540) Mokki House mobile and modular solutions

(531) 26.05.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe)
[budownictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo], metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, 37 Budowa fabryk
i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych,
budownictwo, konsultacje instalacji na placach budowy,
42 Projektowanie budowlane.
(210)
(731)
(540)
(540)

546209
(220) 2022 08 17
HAŁUSZCZAK AGNIESZKA, Świdnica
(znak słowno-graficzny)
ODI & MIJA

546193
(220) 2022 08 16
LESIEWICZ WOJCIECH, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
Jabłka malowane słońcem

(531) 02.09.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Posłania dla psów, 43 Hotele dla zwierząt, Hotele dla
zwierząt domowych.
546210
(220) 2022 08 17
MAJEWSKI KRZYSZTOF CENTRUM STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ I IMPLANTOLOGII DENTICA, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DENTICA
(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Świeże owoce, świeże jabłka, jabłka nieprzetworzone, gruszki świeże, świeża porzeczka, 32 Soki, mieszane soki owocowe, napoje z soku jabłkowego, napoje owocowe i soki owocowe, 35 Sprzedaż świeżych owoców, w tym
jabłek.
546205
(220) 2022 08 16
GRZYWKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

(531) 02.09.10, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Usługi stomatologiczne, Pomoc stomatologiczna.
(210) 546214
(220) 2022 08 17
(731) BRODECKA-KLECHA HALINA, Wola Kopcowa
(540) (znak słowny)
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(540) DR BRODECKA
(510), (511) 5 Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety, Nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
internetowej związanej z suplementami diety i artykułami
kosmetycznymi, 44 Usługi medyczne, Usługi medyczne
w zakresie leczenia skóry, Usługi kosmetyczne, Rehabilitacja
fizyczna, Usługi podologa.
546224
(220) 2022 08 17
WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMNŁ

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 Taśmy mosiężne, Blachy mosiężne, Płyty mosiężne, Taśmy miedziane, Blachy miedziane, Płyty miedziane,
Taśmy z brązu, Blachy z brązu, Płyty z brązu, Taśmy z mosiądzu wysokoniklowego, Blachy z mosiądzu wysokoniklowego,
Płyty z mosiądzu wysokoniklowego, Taśmy z miedzioniklu,
Blachy z miedzioniklu, Płyty z miedzioniklu, Stopy odlewnicze, Wlewki miedziane, Wlewki mosiężne, Blachy kupalowe,
Blachy z bimetalu, Metalowe materiały budowlane, Metalowe, strukturalne elementy budowlane, Materiały do budowy
dróg (z metalu), Materiały metalowe do budowy linii kolejowych, Rury metalowe, Przewody metalowe, Kształtowniki
metalowe, 40 Odlewnictwo metali, Obróbka metalurgiczna,
Metalizacja, Galwanizowanie metali, Recykling metal, Cięcie
metalu, Wytłaczanie stopów metali, Kształtowanie elementów metalowych, Usługi produkcji i wykańczania metali, informacja o wyżej wymienionych usługach.
546225
(220) 2022 08 17
WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH ŁABĘDY
SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMNŁ

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 Taśmy mosiężne, Blachy mosiężne, Płyty mosiężne, Taśmy miedziane, Blachy miedziane, Płyty miedziane,
Taśmy z brązu, Blachy z brązu, Płyty z brązu, Taśmy z mosiądzu wysokoniklowego, Blachy z mosiądzu wysokoniklowego,
Płyty z mosiądzu wysokoniklowego, Taśmy z miedzioniklu,
Blachy z miedzioniklu, Płyty z miedzioniklu, Stopy odlewnicze, Wlewki miedziane, Wlewki mosiężne, Blachy kupalowe,
Blachy z bimetalu, Metalowe materiały budowlane, Metalo-
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we, strukturalne elementy budowlane, Materiały do budowy
dróg (z metalu), Materiały metalowe do budowy linii kolejowych, Rury metalowe, Przewody metalowe, Kształtowniki
metalowe, 40 Odlewnictwo metali, Obróbka metalurgiczna,
Metalizacja, Galwanizowanie metali, Recykling metali, Cięcie
metalu, Wytłaczanie stopów metali, Kształtowanie elementów metalowych, Usługi produkcji i wykańczania metali, Informacja o wyżej wymienionych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

546226
(220) 2022 08 17
RYBAK ANDRZEJ MAX SPORT, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
JUDOZAUR

(531) 03.15.99, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Urządzenia i przyrządy do nauczania, Aparaty fotograficzne, Nagrania multimedialne, Aparaty kinematograficzne, Filmy animowane, Kasety video, Kasety video z grami, Lupy
optyczne, Magnetyczne nośniki danych, Miary, Odtwarzacze
płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Nagrane oprogramowanie komputerowe, Programy gier kompaktowych,
Nagrane programy komputerowe, Mobilne aplikacje, Edukacyjne aplikacje na tablety, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych do celów edukacyjnych, Taśmy video, Urządzenia projekcyjne, Elektroniczne książki i publikacje,
Grafiki komputerowe do pobrań, Czasopisma elektroniczne,
16 Afisze, Albumy, Albumy do wyklejania, Almanachy, Blankiety, Bilety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Druki, Formularze,
Fotografie, Podręczniki, Gazety, Kalendarze, Katalogi, Notatniki,
Biurowe artykuły papiernicze, Biuletyny informacyjne, Bloki
[artykuły papiernicze], Taśmy papierowe i karty do zapisów
programów, Książki, Komiksy, Mapy, Naklejki, Nalepki, Obwoluty, Periodyki, Prospekt, Publikacje drukowane, Artykuły
piśmiennicze, Długopisy, Ołówki, Kredki, Rysunki drukowane,
Etykiety na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru
lub kartonu, Materiały do rysowania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Formy
do gliny modelarskiej, Szyldy z papieru i kartonu, Ramki i stojaki do fotografii, Segregatory, Skorowidze, Skoroszyty, Podkładki na biurko, Chorągiewki papierowe, Zakładki do książek,
Kartki okolicznościowe, Teczki [artykuły papiernicze], Materiały instruktażowe i do nauczania, Reprodukcje dokumentów,
Stemple do pieczętowania, Emblematy papierowe, Etykiety
adresowe, Obrazy i zdjęcia, Koperty firmowe, Kartki kartotekowe, Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, Torby
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki,
Znaczki, Dyplomy, Plany, Szablony do wymazywania, Karty
na wymianę, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych, Artykuły gimnastyczne, Balony do gry, Balony na przyjęcia, Figurki do zabawy, Ekspandery, Gry, Gra w domino, Gry
planszowe, Kości do gry, Gry sportowe, Gry towarzyskie, Hantle, Karty do gry, Klaskacze [zabawki wydające głośne dźwięki], Lalki, Marionetki, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
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Ochraniacze do uprawiania sportu, Piłki do gier, Piłki sportowe,
Układanki [puzzle], Worki treningowe, Zabawki, Lalki z przegubami kulkowymi [BJD], Maski zabawowe, Znaczniki stożkowe,
Żetony do gier, Karty na wymianę [gry karciane], 41 Szkolenia
edukacyjne, Nauczanie, Nauczanie indywidualne, Nauczenia
za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie wychowania
fizycznego, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Nauczanie,
trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Nauka judo, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Usługi
w zakresie e-sportu, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie
edukacji sportowej, Doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie
książek, tekstów i innych niż teksty reklamowe, również w Internecie i elektronicznie, Publikowanie multimedialne książek,
Organizacja wystaw kulturalnych, edukacyjnych, Organizowanie pokazów, wystaw, ekspozycji tematycznych, Fotografika
w formie robienia zdjęć i reportaży, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do nauczania, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, Organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, Kursy w zakresie rozwoju
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci: Badania edukacyjne, Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kultura fizyczna, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów
szkoleniowych, Organizowanie obozów sportowych, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].
(210)
(731)
(540)
(540)

546227
(220) 2022 08 17
SZYMAŃSKI PIOTR PS-PROJECT, Radom
(znak słowno-graficzny)
FESTIWAL KLOCKÓW www.festiwalklockow.pl

(531)

02.05.02, 21.01.25, 24.07.15, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych.
(210) 546228
(220) 2022 08 17
(731) SZYMAŃSKI PIOTR PS-PROJECT, Radom
(540) (znak słowny)
(540) LS bricks
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Klocki
do budowy [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do łączenia
[zabawki], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć.

(210)
(731)
(540)
(540)
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546230
(220) 2022 08 17
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Sprzedaż

(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa, Mieszanki paliw, 35 Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, Usługi hurtowego obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym i prawami majątkowymi a także
uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia, Usługi zarządzania umowami na dostawę energii elektrycznej, Usługi doradztwa biznesowego, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich instalacji fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła i paneli słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób
trzecich ogniw i modułów fotowoltaicznych, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich pojazdów z napędem wodorowym
i pojazdów elektrycznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich akumulatorów energii i kolektorów słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich urządzeń sterowniczych
do wytwarzania energii i kondensatorów, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich kolektorów słonecznych i urządzeń
do magazynowania energii, Usługi marketingowe, Usługi
marketingu ukierunkowanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Pomoc biznesowa związana
z identyfikacją wizualną, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą, Zarządzanie procesami
biznesowymi, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów dotyczących energii w tym
energii słonecznej i fotowoltaicznej, Zgromadzenie na rzecz
osób trzecich baterii słonecznych oraz urządzeń i przyrządów do przewodzenia energii, Zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów do przełączania i przekształcenia energii,
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów służących
gromadzeniu oraz sterowania i regulacji i pomiaru zużycia
energii elektrycznej oraz pomp ciepła pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet pomp ciepła i towarów związanych z energią ze źródeł odnawialnych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich fotowoltaicznych urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej pozwalające
nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz ich sprzedaż przez Internet, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń dotyczących energii, 39 Wynajem samochodów
na wodór, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazyno-
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wanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Dystrybucja energii,
Dystrybucja energii elektrycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii elektrycznej, Dystrybucja energii
odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej
do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa energii
cieplnej, Dostawa energii elektrycznej, Dystrybucja energii
elektrycznej za pośrednictwem kabli, Udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, Usługi
składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową, Dystrybucja
[transport] towarów drogą morską, Dystrybucja [transport]
towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa, 40 Wytwarzanie energii, Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie energii
elektrycznej, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal,
Produkcja energii hydroelektrycznej, Wytwarzanie energii
elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie elektryczności
z energii słonecznej, Usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, Usługi
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
Wytwarzanie elektryczności, Produkcja energii przez elektrownie, Generowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi doradztwa w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej, Konwersja i recykling odpadów, Przetwarzanie
i rafinacja ropy naftowej i gazu oraz naturalnych źródeł energii i paliw do produkcji energii i energii elektrycznej, Przetwarzanie paliw, 41 Usługi edukacyjne, Informacja o edukacji,
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów, Sprawdziany
edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku korporacyjnego w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakresie etyki biznesu i dobrych praktyk, Usługi edukacji w zakresie energii odnawialnej i alternatywnych źródeł energii, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez specjalnych, Programy
edukacyjne w zakresie nauk społecznych i kultury, Programy
edukacyjne w zakresie ekonomii i finansów, Programy edukacyjne w zakresie polityki oraz środowiska i energetyki, Programy edukacyjne w zakresie nauki i ochrony zdrowia, Programy edukacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, Publikowanie
tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism
i manuali, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Badania naukowe i przemysłowe w dziedzinie energii elektrycznej, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi
doradcze dotyczące zużycia energii, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Opraco-
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wywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Usługi
doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania
energii alternatywnych, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej,
Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania
energii, Porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania oraz regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej, Udzielanie
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem
dostaw, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie
generowania energii alternatywnych, Audyt energetyczny,
Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, Programowanie komputerowe dla branży energetycznej, Usługi
doradcze związane z wydajnością energetyczną.
(210) 546238
(220) 2022 08 18
(731) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa
(540) (znak słowny)
(540) SKO
(510), (511) 35 Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Obsługa programów lojalnościowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, Usługi programów promocyjnych i lojalnościowych oferowane przez supermarkety.
(210)
(731)
(540)
(540)

546244
(220) 2022 08 18
BEREZA KAMIL FHUP BERKAM, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
PIT STOP PIZZA

(531) 08.07.04, 24.07.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi
restauracyjne, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Pizzerie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

546249
(220) 2022 08 17
KUCHARCZYK JADWIGA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Rodzinna MEDICAL CENTER
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(531) 02.07.12, 02.07.23, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Fizjoterapia, Gabinety pielęgnacji skóry,
Higiena i pielęgnacja urody, Kliniki medyczne, Konsultacje
medyczne, Masaż, Prowadzenie placówek medycznych, Rehabilitacja fizyczna, Świadczenie pomocy medycznej, Usługi
badań krwi, Usługi dietetyków, Usługi doradcze w zakresie
zdrowia, Usługi medyczne, Usługi w zakresie szczepień, Wykonywanie badań medycznych.
546269
(220) 2022 08 18
UKRAINIAN PIZZA COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lwów, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1708 PIZZA DI NAPOLI

(210)
(731)

Sosy owocowe, Czosnek mielony [przyprawa], Sos jabłkowy
[przyprawa], Mąka na pizzę, Mieszanki na ciasto na pizze,
Pizze bezglutenowe, Pizze schłodzone, Wstępnie upieczone
spody na pizze, 43 Pizzerie, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Usługi kateringowe, Usługi w zakresie gotowania
posiłków, Przedstawianie informacji w zakresie gotowania
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi barowe, Usługi kawiarni, Kawiarnie, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi osobistych kucharzy, Wypożyczanie urządzeń
do gotowania, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie automatów do napojów, Wypożyczanie bielizny
pościelowej, Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypożyczanie dystrybutorów wody,
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, Wypożyczanie naczyń, Dekorowanie żywności, Dekorowanie ciast.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.07.01, 27.05.01, 27.07.23
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Makarony mączne spożywcze, Mieszanki mączne
do użytku w pieczeniu, Preparaty mączne do żywności, Produkty zbożowe, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przekąski
wykonane z mąki zbożowej, Chrupiące pieczywo, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Gotowane wyroby cukiernicze,
Lodowe wyroby cukiernicze, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mleczne wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby
cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Drożdże, Drożdże i zaczyny, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, Ciasto [masa do pieczenia], Gotowe mieszanki do pieczenia, Mąka do pieczenia, Mrożone ciasto
(masa do pieczenia), Proszek do pieczenia, Ciasteczka solone, Sól, Sól do konserwowania żywności, Lodowe słodycze,
Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, Przyprawy, Zioła
konserwowane, Zioła do celów spożywczych, Suszone zioła do celów kulinarnych, Zioła przetworzone, Zioła suszone,
Zioła konserwowane [przyprawy], Marynaty zawierające
zioła, Sosy, Sosy do pizzy, Przeciery warzywne [sosy], Pasty
warzywne [sosy], Gotowe sosy, Aromaty do żywności, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty aromatyczne do żywności,
Bułeczki, Produkty żywnościowe z ciasta, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych),
Esencje do użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], Esencje do gotowania, Zagęszczacze naturalne
do gotowania żywności, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zagęszczacze warzywne,
Zaczyn, Zakwas chlebowy, Ketchup, Majonez, Przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa, Ciasta zawierające mięso,
Ciasta, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Spody
z ciasta do pizzy, Ciasto na pizzę, Gotowe pizze, Mieszanki
na pizzę, Pizze konserwowane, Pizze mrożone, Surowe pizze,
Sos sojowy, Słodziki naturalne, Ekstrakty kawy słodowej, Keczup [sos pomidorowy], Sos picante [ostry sos pomidorowy],
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546281
(220) 2022 08 18
KOT KINGA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
HA LONG ASIAN FOOD

(531)

08.07.01, 11.01.06, 25.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16,
29.01.14
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

546282
(220) 2022 08 18
KOT KINGA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PaN BaO ASIAN COMFORT FOOD

08.01.25, 26.13.01, 25.01.01, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 Rezerwacja stolików w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
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Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
546287
(220) 2022 08 19
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ECOMER GOLD
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy żywnościowe, Odżywcze suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne do regulacji odporności, Preparaty
farmaceutyczne do zapobiegania zaburzeniom układu odpornościowego, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Immunostymulanty, Produkty dietetyczne
dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, Olej rybi do celów medycznych.
(210)
(731)

546291
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Akademia 3Z - Curriculum medycyny estetycznej
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych.

(210)
(731)

546293
(220) 2022 08 19
MAURISSE EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENPLEX
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki
do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Środki toaletowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych,
Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bawełniane płatki
kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Preparaty toaletowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

546298
(220) 2022 08 18
FUNDACJA NAJSILNIEJSI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FUNDACJA NAJSILNIEJSI najsilniejsi.org
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(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 26.05.18
(510), (511) 16 Drukowane nagrody, drukowane dyplomy
[nagrody], drukowane materiały edukacyjne, książki, książki
elektroniczne do pobrania, książki dla dzieci, książki edukacyjne, papierowe materiały dydaktyczne, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], artykuły biurowe, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, banery
wystawowe z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, bilety, biurowe artykuły papiernicze, broszury, broszury
drukowane, pióra i długopisy, długopisy kolorowe, druki, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety, drukowane
bilety wstępu na imprezy, drukowane foldery informacyjne,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane karty
informacyjne, drukowane książki, czasopisma, gazety i inne
media papierowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały piśmienne, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane zaproszenia,
fotografie, fotografie [wydrukowane], identyfikatory [artykuły biurowe], kalendarze, kalendarze drukowane, kartki do korespondencji, kartki do notowania, kartki okolicznościowe,
kartki świąteczne, kartki rocznicowe, katalogi, koperty, koperty do użytku biurowego, kredki do kolorowania, materiały
do pisania, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały
drukowane, materiały drukowane do celów instruktażowych,
materiały edukacyjne i instruktażowe, materiały piśmienne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, naklejki, nalepki, notatniki, notatniki ilustrowane, notesy, odbitki fotograficzne, papier firmowy, papierowe artykuły piśmienne, papierowe materiały
biurowe, pieczątki biurowe, plakaty reklamowe, plakaty
z kartonu, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki pomocnicze do nauki, publikacje edukacyjne, reklamy drukowane, segregatory, skoroszyty, teczki [artykuły biurowe], teczki [artykuły papiernicze], ulotki, ulotki drukowane,
ulotki reklamowe, ulotki instrukcyjne, wizytówki, zaproszenia,
zawiadomienia [artykuły papiernicze], zeszyty, 35 Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych. organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych i marketingowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja materiałów reklamowych i reklam, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line. promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie
wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń
sportowych, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie
ulotek reklamowych, publikacja treści reklamowych, reklama,
reklama radiowa, reklama korespondencyjna, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, promocja [reklama], reklama
na billboardach elektronicznych, publikowanie materiałów
reklamowych online, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie literatury reklamowej, wydawanie
ulotek reklamowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych
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i próbek], 36 Usługi w zakresie mecenatu i sponsoringu finansowego, finansowanie społecznościowe. sponsorowanie
i patronat finansowy, sponsorowanie finansowe, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi związane ze wspieraniem ochrony i promocji zdrowia, usługi wspierania działań
edukacyjnych w zakresie kultury i nauki, usługi wspierania
działalności na rzecz oświaty, nauki, edukacji, samorządności,
kultury i sztuki, usługi wspierania działalności na rzecz wspierania rozwoju transportu kolejowego oraz rewitalizacji
w kwestiach związanych z organizacją transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, usługi wspierania działań
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, usługi wspierania wolontariatu pracowniczego, organizacja wolontariatu,
usługi wspierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
oraz ochrony i promocji zdrowia, usługi wspomagania społecznych inicjatyw na rzecz integracji zawodowej, wspierania zdobywania wiedzy, samorozwoju, rozwoju pasji i talentów oraz rozwoju umiejętności pracy zespołowej, usługi
wspierania działalności na rzecz rozwoju aktywizacji zawodowej i życiowej, usługi wspierania działań na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności,
usługi promowania i upowszechniania kultury fizycznej,
usługi funduszu dobroczynnego, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, organizacja
zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne, mianowicie
usługi finansowe, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, przydzielanie dotacji
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, gromadzenie funduszy na cele
charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, organizowanie wydarzeń mających na celu
zbieranie funduszy na cele charytatywne, usługi zbierania
funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, zbiórka funduszy dobroczynnych
jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, zbiórki
funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki (organizacja), 41 Dostarczanie sprzętu
sportowego, edukacja sportowa, kultura fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, organizacja imprez
i konkursów sportowych, organizacja turniejów sportowych,
organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez i zawodów sportowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], publikacja czasopism i książek, publikacja broszur, publikacja i redagowanie książek, publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja gazet
elektronicznych online, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja kalendarzy, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów
drukowanych, publikowanie podręczników, publikowanie,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów multimedialnych
online, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, udostępnianie publikacji elektronicznych, udo-

Nr ZT37/2022

stępnianie publikacji on-line, wydawanie czasopism, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawania książek, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, organizacja
konkursów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka],
kongresy (organizowanie i prowadzenie -), administrowanie
[organizacja] konkursami, organizacja wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej,
organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
udostępnianie sprzętu sportowego, zajęcia sportowe i rekreacyjne, badania edukacyjne, edukacja, edukacja dorosłych,
dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja zawodowa
dla młodych ludzi, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych,
organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie spotkań z dziedziny
edukacji, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, szkolenia dla dorosłych, szkolenia biznesowe, szkolenia
edukacyjne, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego, udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych
i edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, losowanie nagród [loterie], wydawanie nagród edukacyjnych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, wydawanie nagród
edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546299
(220) 2022 08 18
PODLEŚNY CZESŁAW, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI

(531) 27.05.01, 27.07.21, 27.05.21, 26.04.18, 24.17.04
(510), (511) 41 Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
546317
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Magellan X
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy],
implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
wsporniki implantów do celów dentystycznych, implanty
dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty
do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne
(cementy -), łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, dentystyczne (cementy -), łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
546318
(220) 2022 08 19
3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGELLAN X

(210)
(731)

ne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów
do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku
w chirurgii stomatologicznej [protezy], wiertła dentystyczne,
kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy dentystyczne, łyżki wyciskowe
[dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia
i przyrządy dentystyczne, wiertła dentystyczne do cięcia,
preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne
do celów dentystycznych, urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, oprogramowanie komputerowe
[programy], materiały edukacyjne i instruktażowe.
(210) 546322
(220) 2022 08 19
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) PEPSI THIRSTY FOR MORE
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Soki i napoje owocowe, Syropy i inne
wyroby do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące,
Napoje izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje zawierające witaminy, Wody aromatyzowane, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje na bazie owoców lub
warzyw (smoothies), Napoje na bazie kokosa.
(210) 546323
(220) 2022 08 19
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) PEPSI STAY THIRSTY
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Soki i napoje owocowe, Syropy i inne
wyroby do sporządzania napojów, Bezalkoholowe napoje
gazowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące,
Napoje izotoniczne, Napoje dla sportowców, Napoje zawierające witaminy, Wody aromatyzowane, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje na bazie owoców lub
warzyw (smoothies), Napoje na bazie kokosa.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty dentystyczne, implanty [protezy] stosowane
w stomatologii, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej
[protezy], wiertła dentystyczne, kompozyty dentystyczne,
amalgamaty dentystyczne, protezy dentystyczne, cementy
dentystyczne, łyżki wyciskowe [dentystyczne], części protez dentystycznych, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
wiertła dentystyczne do cięcia, preparaty i artykuły dentystyczne, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
urządzenia do użytku przez techników dentystycznych,
oprogramowanie komputerowe [programy], materiały edukacyjne i instruktażowe, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: implanty protetyczne, implanty [protezy], implanty
dentystyczne, implanty [protezy] stosowane w stomatologii,
implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, wsporniki
implantów do celów dentystycznych, implanty dentystycz-
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546324
(220) 2022 08 19
GRZELAK KRZYSZTOF, Mogilno
(znak słowno-graficzny)
ideal BHP.PL

(531)

14.07.15, 14.03.11, 18.01.07, 18.01.16, 26.04.02, 26.04.16,
25.01.09, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 26.04.09
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia przemysłowe, Usługi edukacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

546328
(220) 2022 08 19
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Polenergia Dystrybucja
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(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Paliwa,
Mieszanki paliw, 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne
moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej
[elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Kondensatory do magazynowania energii, Urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Regulatory energii, Banki energii,
Urządzenia do regulacji energii, Maszyny do rozprowadzania
energii elektrycznej, Panele do rozdziału energii elektrycznej,
Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa
fotowoltaiczne, Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Urządzenia do monitorowania zużycia energii
elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania
przepływu energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Urządzenia
do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Układy hybrydowe, Oprogramowanie, Urządzenia do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elektronicznych, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne do użytku domowego,
Ogniwa słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie słoneczne do celów przemysłowych,
Płyty słoneczne, Automatyczne czujniki śledzące słońce, Czujniki elektroniczne do pomiaru promieniowania słonecznego,
Urządzenia zasilające do zasilania w energię słoneczną, Ogniwa i panele słoneczne do wytwarzania elektryczności, 35 Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi hurtowego
obrotu energią elektryczną oraz gazem ziemnym i prawami
majątkowymi a także uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia, Usługi zarządzania umowami na dostawę energii elektrycznej, Usługi doradztwa biznesowego,
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła i paneli słonecznych, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich ogniw i modułów fotowoltaicznych,
Zgromadzenie na rzecz osób trzecich pojazdów z napędem
wodorowym i pojazdów elektrycznych, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich akumulatorów energii i kolektorów słonecznych, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich urządzeń sterowniczych do wytwarzania energii i kondensatorów, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich kolektorów słonecznych
i urządzeń do magazynowania energii, Usługi marketingowe,
Usługi marketingu ukierunkowanego, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją wizualną, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu
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i dostaw, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Zgromadzenie na rzecz osób
trzecich towarów dotyczących energii w tym energii słonecznej i fotowoltaicznej, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich
baterii słonecznych oraz urządzeń i przyrządów do przewodzenia energii, Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów
do przełączania i przekształcenia energii, Zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów służących gromadzeniu oraz
sterowania i regulacji i pomiaru zużycia energii elektrycznej
oraz pomp ciepła pozwalające nabywcy na ich swobodne
oglądanie i kupowanie, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz
sprzedaż przez Internet pomp ciepła i towarów związanych
z energią ze źródeł odnawialnych, Zgromadzenie na rzecz
osób trzecich fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej pozwalające nabywcy
na ich swobodne oglądanie i kupowanie oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz ich sprzedaż przez Internet, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dotyczące urządzeń dotyczących
energii, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych,
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Czyszczenie zbiorników magazynowych, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Budowa obiektów do magazynowania gazu naturalnego, Ładowanie baterii i innych urządzeń magazynujących
energię oraz wynajem sprzętu do nich, Instalacja systemów
energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Budowa instalacji wykorzystujących energię
geotermiczną, Naprawa lub konserwacja generatorów energii
elektrycznej, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię,
Naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Naprawa
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Konserwacja
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słoneczną,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
generatorów energii, Instalacja systemów paneli słonecznych
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych,
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa pomp, Naprawa lub konserwacja
pomp, Usługi prowadzenia elektronicznych stacji ładowania
baterii pojazdów, Budowa użytkowych instalacji słonecznych,
Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego,
Konstrukcja oraz naprawa i montaż instalacji przemysłowych
do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, Usługi budowlane, Wykrywanie i naprawa błędów w instalacjach elektrycznych, Konstrukcja i konserwacja sieci dostarczających
elektryczność, Usługi naprawcze i instalacyjne systemów
grzewczych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń
do ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, wentylacji, Usługi naprawcze oraz instalacyjne urządzeń pomiarowych w dziedzinie energii, gazu, wody, technologii środowiskowych i klimatyzacyjnych, Usługi naprawcze oraz instalacyjne w zakresie elektrowni, generatorów gazowych i gazociągów oraz instalacji
do wytwarzania energii, 39 Wynajem samochodów na wodór,
Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie gazu,
Magazynowanie paliw gazowych, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi wynajmu związane
z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania
i transportu, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elek-
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trycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transmisja energii
elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dystrybucja
energii elektrycznej za pośrednictwem przewodów, Dystrybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, Dystrybucja energii do ogrzewania i chłodzenia budynków, Usługi
informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Dystrybucja prądu elektrycznego, Zaopatrzenie w energię cieplną, Dostawa energii cieplnej, Dostawa energii elektrycznej,
Dystrybucja energii elektrycznej za pośrednictwem kabli,
Udostępnianie informacji związanych z dystrybucją elektryczności, Usługi doradztwa związane z dystrybucją energii elektrycznej, Magazynowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, Usługi składowania towarów, Dostawa towarów, Logistyka transportu, Usługi transportu towarów drogą lądową,
Dystrybucja [transport] towarów drogą morską, Dystrybucja
[transport] towarów drogą powietrzną, Dostawa paliwa,
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Badania w dziedzinie energii, Badania naukowe
i przemysłowe dziedzinie energii elektrycznej, Doradztwo
w zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze dotyczące
zużycia energii, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych,
Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia
w energię, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i używania energii, Porady techniczne
związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania oraz regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych Audyt energetyczny, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków,
Programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną.
(210)
(731)
(540)
(540)

546331
(220) 2022 08 19
MUZAL ŁUKASZ INTERNET SHOP, Mogowo
(znak słowno-graficzny)
S SISANO
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(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Knoty, Wosk roślinny, Zestawy świeczek.
546337
(220) 2022 08 20
GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE,
Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLINA SHOW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Imprezy
kulturalne, Imprezy taneczne, Malowanie twarzy, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych związanych z publicznym malowaniem leiwem glinianym ludzi lub ich odzieży, zwierząt, przedmiotów, 44 Higiena i pielęgnacja urody
istot ludzkich, Malowanie leiwem glinianym istot ludzkich
jako usługa ozdabiania ciała.
546338
(220) 2022 08 20
GWIZDAŁA KRZYSZTOF ISTOTNE INFORMACJE,
Bolesławiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i istotne informacje

(210)
(731)

(531) 21.03.21, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania
gazet, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Wydawanie gazet, Usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), Usługi wydawnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

546339
(220) 2022 08 20
GWIZDAŁA KRZYSZTOF, Bolesławiec
(znak słowno-graficzny)
boleslawiec.org
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(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, 42 Hosting platform w Internecie.
(210)
(731)
(540)
(540)

546340
(220) 2022 08 20
SKAŁECKI RAFAŁ POGOTOWIE HIGIENICZNE, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
POGOTOWIE HIGIENICZNE
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bilitacji zdrowotnej, Usługi konsultacji związane z masażami,
Usługi drenażu limfatycznego, Usługi w zakresie akupresury,
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi refleksologiczne, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla
ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Rehabilitacja fizyczna, Masaż tkanek głębokich,
Usługi masażu stóp.
546345
(220) 2022 08 21
MAKSYMOWICZ-BOUSSAHA EWELINA MA BELLE
MASSAGE & WELLNESS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ma Belle
(210)
(731)

(531) 06.07.04, 06.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi sprzątania, Dezynfekcja, Dezynfekcja
powierzchni we wnętrzach domowych do celu zmniejszenia
rozprzestrzeniania się wirusów i mikroorganizmów, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dezynfekcja pomieszczeń,
Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa.
546343
(220) 2022 08 21
REFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REFORMA

(210)
(731)

(531) 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje,
43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Puby,
Usługi kateringowe.
546344
(220) 2022 08 21
MAKSYMOWICZ-BOUSSAHA EWELINA MA BELLE
MASSAGE & WELLNESS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MaBelle
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Masaż, Masaż twarzy, Informacje dotyczące masażu, Fizjoterapia, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów reha(210)
(731)

(531) 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi, Masaż, Masaż twarzy, Informacje dotyczące masażu, Fizjoterapia, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi konsultacji związane z masażami,
Usługi drenażu limfatycznego, Usługi w zakresie akupresury,
Usługi w zakresie akupunktury, Usługi refleksologiczne, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla
ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
ciała i ducha, Rehabilitacja fizyczna, Masaż tkanek głębokich,
Usługi masażu stóp.
(210) 546348
(220) 2022 08 21
(731) WORYNA DANIEL SYDA, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) BOSSka
(510), (511) 3 Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Brokat do paznokci, Emalia do paznokci, Emalie do paznokci,
Emulsje do wzmacniania paznokci, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, Kosmetyki zawierające pantenol, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Kleje
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Kosmetyki do paznokci, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do paznokci,
Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Lakiery do paznokci w pisaku, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Materiały na powłoki do paznokci u rąk,
Naklejane ozdoby do paznokci, Odżywki do paznokci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Odżywki utwardzające
do paznokci [kosmetyki], Olejek do skórek wokół paznokci,
Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Paznokci (Lakiery do -),
Paznokci (Preparaty do polerowania -), Podkłady do lakierów
do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Powłoki
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do kura-
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cji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia
lakieru na paznokciach, Proszek do polerowania paznokci,
Proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Środki
zmiękczające skórki przy paznokciach, Sztuczne paznokcie,
Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne paznokcie wykonane z metali
szlachetnych, Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci,
Zmywacze do paznokci, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Zmywacze lakieru
do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla
dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki
do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki naturalne,
Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki funkcjonalne,
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki
upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach,
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci
różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy
do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki
do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki],
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Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające
[kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Wymienne wkłady pudru
do puderniczek [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Preparaty toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, Środki toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne,
Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Naturalne olejki
eteryczne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek
jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacianego, Olejki destylowane do pielęgnacji urody,
Olejek z wyciągiem z owoców amli do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego],
Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki
eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne
do użytku przemysłowego, Olejki eteryczne do użytku
w produkcji wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Olejki eteryczne z cytryny, Olejki eteryczne
z drzewa cedrowego, Olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olejki nielecznicze, Olejki eteryczne z drzewa sandałowego, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Zmieszane
olejki eteryczne, Żel lawendowy, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Atomizery
wody mineralnej do celów kosmetycznych, Bawełniane płatki kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi,
Gaziki do celów kosmetycznych, Henna [barwnik kosmetyczny], Henna w proszku, Kamienie do wygładzania stóp, Kleje
do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, Kreda do użytku kosmetycznego, Kremy
do masażu, nie do celów leczniczych, Lakier do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Nasączone
chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze balsamy,
Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nielecznicze mleczka,
Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, Olejki
do masażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu
kosmetycznym, Olejki i płyny do masażu, Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane balsamy
[preparaty toaletowe], Preparaty do pedicure, Patyczki z watą
do celów kosmetycznych, Płatki oczyszczające nasączone
kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone preparatami
toaletowymi, Preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, Preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, Preparaty ścierne do ciała, Pumeks, Pumeksy do ciała,
Środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Tłuszcze
do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych,
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Wata do celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Wody mineralne w sprayu
do celów kosmetycznych, Woski do masażu, Żel z aloesem
do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Zestawy kosmetyków, Środki zapachowe
do celów domowych, Farby (Preparaty do usuwania -), Kostki
mydła do czyszczenia do użytku domowego, Mieszanki usuwające farbę, Lakiery (Środki do usuwania -), Pałeczki zapachowe, Preparaty myjące.
(210) 546353
(220) 2021 11 10
(731) MOREK MONIKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FIM
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi ubezpieczeniowe.
546355
(220) 2022 08 19
TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) target sound

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.02.01
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie koncertów, Wynajem pomieszczeń koncertowych, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Obsługa koncertów muzycznych,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych,
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie widowisk [impresariat], Produkcja muzyczna, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Usługi
artystów estradowych, Usługi rozrywkowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

546359
(220) 2022 08 19
DZIEDZIC MARCIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FERIS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Ciśnieniowe zbiorniki wody,
Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Wymienniki ciepła, inne
niż części maszyn, Instalacje klimatyzacyjne, Podgrzewacze
wody, Urządzenia klimatyzacyjne, Promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, Urządzenia chłodzące, Urządzenia
do chłodzenia powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne].
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546363
(220) 2022 08 19
AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Długołęka
(540) (znak słowny)
(540) PNEUER
(510), (511) 6 Złączki rurowe z metalu, Złączki metalowe
do rur, Osprzęt do rur [złączki] metalowy, Metalowe złączki
połączeniowe do rur, Przewody metalowe, Rurowe (Przewody - ) metalowe, Metalowe przewody i rury, Armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, Metalowe
materiały wzmacniające do przewodów do transportu powietrza sprężonego, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprężyny i zawory [z wyjątkiem elementów maszyn], Zamocowania
rur [Obejmy do - ] metalowe, 7 Pneumatyczne lub hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż do pojazdów lądowych,
Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Hydrauliczne złącza
obrotowe, Pneumatyczne śrubokręty, Młotki pneumatyczne,
Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Przemysłowe narzędzia
pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, Zawory sterowane pneumatycznie, Amortyzatory pneumatyczne
do maszyn, Urządzenia sterujące procesami [pneumatyczne], Regulatory procesów przemysłowych [pneumatyczne], Sterowniki pneumatyczne do maszyn, Pneumatyczne
urządzenia podnoszące [maszyny], Pneumatyczne wkrętaki
do nakrętek, Pneumatycznie obsługiwane podnośniki [maszyny], Pneumatyczne przyrządy do sterowania systemem,
Mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnoszenia,
Pneumatyczne urządzenia uruchamiające do zaworów regulujących, Zawory obsługiwane automatycznie poprzez
pneumatyczne urządzenia sterujące, Zawory, Zawory hydrauliczne, Zawory do maszyn, Zawory [części maszyn],
Zawory zamykane [części maszyn], Zawory klapowe [części
maszyn], Zawory hydrauliczne [części maszyn], Zawory dozujące [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn],
Zawory redukcyjne [części maszyn], Zawory zamykające plastikowe [części maszyn], Zawory przełączające sterowane
sprężonym powietrzem, Zawory kulowe stanowiące części
maszyn, Zawory kątowe stanowiące części maszyn, Zawory motylkowe stanowiące części maszyn, Zawory [części
maszyn lub silników], Zawory obsługiwane poprzez zmiany
ciśnienia, Metalowe zawory jednokierunkowe [części maszyn], Metalowe zawory zamykające [części maszyn], Zawory
pilotowe na sprężone powietrze, Zawory zwrotne z metalu
[części maszyn], Kurki spustowe [zawory] stanowiące części
maszyn, Zawory kontroli ciśnienia stanowiące części maszyn,
Próżniowe zawory sterujące [części do maszyn], Zawory
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, Przewody niemetalowe do użytku w hydraulicznych systemach
maszyn, Przewody metalowe do użytku w hydraulicznych
systemach maszyn, Kompresory gazowe, Kompresory jako
części maszyn i silników, Sprężarki powietrza, Sprężarki tłokowe, Sprężarki obrotowe, Sprężarki osiowe, Obrotowe sprężarki powietrzne, Śrubowe sprężarki powietrzne, Maszyny
wykorzystujące sprężone powietrze, Smarownice na sprężone powietrze, Maszyny na sprężone powietrze, Pompy
na sprężone powietrze, Zawory ssące do sprężarek powietrza, Pistolety do maszyn rozpylających na sprężone powietrze, Automatyczne wlotowe zawory regulujące do sprężarek powietrza tłokowych, Śrubowe zawory wypływowe dla
sprężonego powietrza [części do maszyn], Transformatory
ciśnienia, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory ciśnienia [zawory] stanowiące części maszyn, Rury ciśnieniowe
z metalu [części do maszyn], Siłowniki hydrauliczne, Pompy
próżniowe, Próżniowe pompy tłokowe, Pompy próżniowe
tłoczące, 9 Pneumatyczne urządzenia sterujące, Czujniki ciśnienia, Elektroniczne czujniki ciśnienia, Manometry, Termo-

(210)
(731)
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metry, Przekaźniki ciśnienia, Rejestratory ciśnienia, Reduktory
ciśnienia, Przetworniki ciśnienia, Mierniki ciśnienia, Wyłączniki ciśnieniowe, Urządzenia do kontroli ciśnienia, 17 Złączki, Złączki do rur niemetalowe, Niemetalowe złączki do rur
elastycznych, Złączki z kauczuku do rur, Złączki (Niemetalowe - ) do rur, Złączki niemetalowe do rur sztywnych, Złączki, niemetalowe, do rur elastycznych, Niemetalowe złączki
do użytku z przewodami wężowymi, Węże pneumatyczne,
niemetalowe, Węże do narzędzi pneumatycznych, Uszczelki
niemetalowe do zawieszenia pneumatycznego, Przewody
gumowe, Przewody giętkie niemetalowe, Giętkie przewody
rurowe wykonane z kauczuku, Niemetalowe przewody giętkie wykonane z gumy, Giętkie przewody rurowe wykonane
z tworzyw sztucznych, Giętkie przewody rurowe wykonane
z materiałów włókienniczych, Przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich. w tym zawory,
nie z metalu, Niemetalowe węże ciśnieniowe, 22 Złączki niemetalowe.
546365
(220) 2022 08 19
MOREMAY COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOREMAY
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Aromaty [olejki
eteryczne], Aromaty do napojów [olejki eteryczne], Aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, Balsamy
do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetyczny], Błyszczyki do ust,
Brokat do ciała, Brokat do paznokci, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt,
Dwustronne tasiemki do podklejania powiek, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, Esencja badianowa,
Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencje eteryczne, Etui
na szminkę, Farby do brody, Farby do ciała (kosmetyczne),
Farby do włosów, Geraniol, Heliotropina, Henna [barwnik
kosmetyczny], Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych,
Javelle (Woda - ), Jonony [wyroby perfumeryjne], Kadzidełka,
Kadzidełka na patyczkach, Kalkomania ozdobna do celów
kosmetycznych, Kamień ałun [środek ściągający], Kamień
polerski, Kleje do celów kosmetycznych, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, Kora mydłoki (kwilai) do prania, Korund
[materiał ścierny], Kosmetyki, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Kremy kosmetyczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku
w aromaterapii, Kremy wybielające do skóry, Lakier do włosów, Lakiery (Środki do usuwania - ), Lakiery do paznokci, Maski kosmetyczne, Maski podgrzewane parą, jednorazowego
użytku, nie do celów medycznych, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mięta
do wyrobów perfumeryjnych, Mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydła
przeciwpotowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Mydło
do golenia, Mydło migdałowe, Naklejane ozdoby do paznokci, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki do włosów,
Oleje czyszczące, Olejek bergamotowy, Olejek golteriowy,
(210)
(731)
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Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy, Olejek migdałowy,
Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci,
Papier do polerowania, Papier ścierny szmerglowy, Paski
odświeżające oddech, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, Piżmo [wyroby
perfumeryjne], Płótno szmerglowe, Płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, Płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Powietrze
sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, Preparaty
do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty do golenia,
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do samoopalania [kosmetyki],
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty odświeżające
oddech do higieny osobistej, Preparaty ściągające do celów
kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe
mydła, Puder do twarzy, Rzęsy sztuczne, Sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, Sole wybielające, Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Stemple kosmetyczne, napełnione, Suche szampony, Szampony, Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Szampony dla
zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji],
Szmergiel, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki odświeżające powietrze
[zapachowe], Świece do masażu do celów kosmetycznych,
Talk kosmetyczny, Terpeny [olejki eteryczne], Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki do użytku kosmetycznego, Tusze
do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Waciki nasączone
środkami do demakijażu, Wata do celów kosmetycznych,
Wazelina kosmetyczna, Węglik krzemu [materiał ścierny],
Węgliki metali [materiały ścierne], Woda kolońska, Woda
lawendowa, Woda micelarna, Woda perfumowana, Woda
utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Woski do roztapiania [preparaty zapachowe], Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków,
Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod
oczy do celów kosmetycznych, 5 Lecznicze suche szampony, Szampony lecznicze, Szampony przeciw wszom, 18 Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki bez wyposażenia, 21 Gąbki do makijażu, Grzebienie, Grzebienie o rzadko
rozstawionych zębach, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, Przybory kosmetyczne, Przyrządy do demakijażu, Puderniczki [puste], Puszki do pudru, Rękawiczki ścierne do peelingu skóry, Rozpylacze do perfum, Rozpylacze zapachowe,
Separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, Szczoteczki do brwi, Szczoteczki do paznokci, Szczoteczki do rzęs, Szczotki, Szpatułki kosmetyczne, 24 Ściereczki
do usuwania makijażu.
(210) 546368
(220) 2022 08 19
(731) WILCZAK WOJCIECH, Strażów
(540) (znak słowny)
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(540) Medwil
(510), (511) 35 Działalność handlowa jako internetowa/
wysyłkowa sprzedaż hurtowa i detaliczna: aparatów, instrumentów, urządzeń i artykułów medycznych, urządzeń i artykułów do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała, oczyszczaczy
i nawilżaczy powietrza, mebli i wyposażenia gabinetów lekarskich.
546371
(220) 2022 08 22
DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOLINA NOTECI

(210)
(731)

Nr ZT37/2022

ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Konsultacje medyczne.
546383
(220) 2022 08 22
SUSZKO PIOTR, Kraków;
LEJKOWSKI MATEUSZ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miski
(210)
(731)

(531)
(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.05
(510), (511) 10 Prezerwatywy, Prezerwatywy do celów higienicznych, Prezerwatywy do celów medycznych, Prezerwatywy do celów profilaktycznych, Prezerwatywy o właściwościach plemnikobójczych, Prezerwatywy ze środkami
plemnikobójczymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Gotowe dania
z mięsa, Mięso w puszce (konserwy), Mięso i wędliny, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, Mięso mrożone i przetwory mięsne, Ziemniaki przetworzone, 32 Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i piwo
bezalkoholowe, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
Preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, 40 Przetwarzanie żywności i napojów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 546372
(220) 2022 08 19
(731) WILCZAK JUSTYNA, Strażów
(540) (znak słowny)
(540) Citomedical
(510), (511) 35 Działalność handlowa jako internetowa/
wysyłkowa sprzedaż hurtowa i detaliczna: aparatów, instrumentów, urządzeń i artykułów medycznych, urządzeń i artykułów do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała, oczyszczaczy
i nawilżaczy powietrza, mebli i wyposażenia gabinetów lekarskich.
546378
(220) 2022 08 22
THE HOUSE OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowny)
(540) GIÀ
(510), (511) 41 Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacji medycznej,
44 Masaże, Usługi medyczne, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne,
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne dla ciała,
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla
(210)
(731)

26.04.07, 26.04.10, 26.04.13, 03.09.01, 05.03.15, 26.01.13,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 43 Usługi restauracyjne, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Restauracje oferujące dania na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)
(540)
(540)

546385
(220) 2022 08 22
MURYN SERHII, Rzeszów
(znak słowno-graficzny)
Restauracja Gruzińska SAPERAVI

(531)

05.07.10, 25.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.15
(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.
546386
(220) 2022 08 22
CIECIERSKI MARCIN CIAŁOŚĆ OSTEOPATIA
FIZJOTERAPIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT37/2022
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(540) CIAŁOŚĆ fizjoterapia & osteopatia

(531)

27.05.01, 27.05.09, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.25, 26.01.01,
26.01.04, 26.13.25
(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, Poradnictwo medyczne związane ze stresem,
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, Akupunktura, Usługi w zakresie akupunktury,
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 i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne świad-
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czone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi w zakresie leczenia
medycznego, Wydawanie raportów medycznych, Wykonywanie badań medycznych, Usługi w zakresie wyszukiwania
informacji medycznych, Usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, Usługi farm zdrowia [medyczne],
Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa
medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi analiz medycznych
związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, Usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze
związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi indywidualnych konsultacji
medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik medycznych,
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 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 spa
medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, 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.
546387
(220) 2022 08 22
ALEKSANDER DYDERSKI PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ALDEX
IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) ALDEX
(510), (511) 11 Abażury, Abażury do lamp, Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, Elektryczne oprawy
oświetleniowe, Elektryczne oświetlenie światłowodowe,
Elektryczne światełka okolicznościowe, Elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, Elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Elementy odciążnikowe
do lamp wiszących, Elementy oświetleniowe, Elementy
oświetleniowej instalacji elektrycznej, Fluorescencyjne elementy oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Halogenowe oprawy oświetleniowe, In(210)
(731)
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stalacje oświetleniowe, Klosze do lamp [kominki], Kominy
do lamp olejowych, Lampki elektryczne na choinki, Lampiony elektryczne, Lampiony na świece, Lampki biurkowe,
Lampki do czytania, Lampki nocne, Lampki przyczepiane
do książki, Lampy biurkowe, Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Lampy do celów oświetleniowych, Lampy do dekoracji świątecznych, Lampy do użycia na wolnym powietrzu,
Lampy elektryczne, Lampy elektryczne do oświetlenia
wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego,
Lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne rurowe
do oświetlania, Lampy halogenowe, Lampy kierujące światło
ku górze, Lampy (klosze kuliste do -), Lampy kwarcowe, Lampy LED, Lampy łukowe [wyposażenie oświetleniowe], Lampy
metalohalogenkowe, Lampy (obudowy do -), Lampy olejowe, Lampy oświetleniowe, Lampy próżniowe, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy rtęciowe, Lampy
rurowe wyładowcze (elektryczne) do oświetlenia, Lampy
ścienne, Lampy słoneczne, Lampy stojące, Lampy stołowe,
Lampy stroboskopowe [ozdobne], Lampy (szkła do -), Lampy
(urządzenia oświetleniowe), Lampy w formie świeczki, Lampy wiszące, Lampy wyładowcze, Lampy wyposażone w rozsuwane wsporniki, Lampy z elastycznym ramieniem, Lampy
z soczewkami Fresnela, Latarnie, Latarnie ceramiczne, Listwy
świetlne, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Oprawki
do lamp, Oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, Osłony
do lamp, Osłony do latarni, Oprawy oświetleniowe sufitowe,
Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, Oprawy oświetleniowe, Osłony szklane będące akcesoriami do lamp słonecznych, Osprzęt do oświetlenia,
Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie do montażu na ścianie, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie kopułowe
do mebli, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe
LED, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie solarne, Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie sufitowe typu
downlight, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie zewnętrzne,
Oświetleniowe oprawy, Ozdobne oświetlenie na gaz,
Ozdobne zestawy oświetleniowe, Ozdoby choinkowe [lampy], Ozdoby świetlne na drzewka bożonarodzeniowe [światełka elektryczne], Palniki do lamp, Przenośne lampiony (chochin), Przenośne lampy [oświetleniowe], Przenośne lampy
ręczne [oświetleniowe], Przewody świetlne do celów oświetleniowych, Reflektory do lamp, Reflektory, Reflektory oświetleniowe, Rurowe lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, Rurowe lampy wyładowcze (elektryczne) do celów
oświetleniowych, Rury oświetleniowe, Stojące lampy, Stojaki
do lamp, Sufitowe lampy wiszące, Światła do dekoracji świątecznych, Światła do mocowania na szynach, Światła do instalacji na zewnątrz, Światełka linkowe, łańcuchy z lampkami,
Światła akcentowe do użytku wewnętrznego, Światła sufitowe, Światłowodowe instalacje oświetleniowe, Świece bezpłomieniowe, Świece elektryczne, Świece elektryczne na baterie, Świece LED, Świetlówki, Szkła do lamp, Szklane osłony
na lampy, Szkło oświetleniowe, Sznury do lamp [wyposażenie oświetleniowe], Sznury lampek, Szyny oświetleniowe
[urządzenia oświetleniowe], Szyny zawieszone [niezelektryfikowane] do elektrycznej oprawy oświetleniowej, Uchwyty
lamp, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia
oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED, Wisiorki
do żyrandoli, Wyposażenie oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Żarówki i akcesoria do nich, Żarniki do lamp elektrycznych, Zespoły świetlne, Zwieńczenia lamp, Żyrandole, Źródła
światła o pełnym spektrum światła, 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Dostar-
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czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących
produktów, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu,
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień
online, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zarządzanie
w zakresie zamówień zakupowych, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Apreturowanie materiałów [tkanin],
Apreturowanie tkanin, Barwienie, Chromowanie, Chromowanie galwaniczne artykułów metalowych, Chromowanie
galwaniczne przedmiotów metalowych, Chromowanie
twarde i niklowanie twarde powierzchni metali, Cięcie metalu, Cieplna obróbka metali, Cynkowanie, Dekatyzowanie tkanin, Emaliowanie, Fazowanie szkła, Formowanie materiałów
z tworzyw sztucznych, Formowanie metali na zimno, Formowanie produktów syntetycznych, Frezowanie, Galwanizacja,
Grawerowanie laserowe, Grawerowanie, Informacje o obróbce materiałów, Konserwacja drewna [inna niż malowanie],
Konserwowanie drewna, Kowalstwo, Kształtowanie elementów metalowych, Kucie, Kucie metali, Łączenie elementów
przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, Łączenie elementów za pomocą klejów, Laminowanie, Lutowanie, Metalizacja, Miedziowanie, Nakładanie wykończeń na tkaniny,
Naparowywanie próżniowe powierzchni metalowych, Niklowanie, Obrębianie materiałów [tkanin], Obróbka cieplna powierzchni metali, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw
sztucznych, Obróbka [kształtowanie] metalu, Obróbka materiałów wiązką laserową, Obróbka metali, Obróbka metalu
[emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka
metalu [kucie], Obróbka metalu [odpuszczanie], Obróbka
metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka
[obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne,
Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Odlewnictwo kokilowe metali,
Odlewnictwo metali, Piaskowanie, Platerowanie i laminowa-

Nr ZT37/2022

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nie metali, Platerowanie powierzchni, Pokrywanie powłoką
galwaniczną, Polerowanie, Polerowanie powierzchni, Polerowanie szkła, Pozłacanie, Powlekanie proszkowe, Powlekanie
metalu, Powlekanie galwaniczne, Srebrzenie, Szlifowanie powierzchni, Tłoczenie metali, Tłoczenie [prasowanie], Trawienie [wytrawianie], Usługi produkcji i wykańczania lamp
na rzecz osób trzecich, Usługi z zakresu produkcji lamp na zamówienie, Wygładzanie powierzchni szkła, Wycinanie szablonów, Wykańczanie metali, Wykańczanie powierzchni poprzez kuleczkowanie, Wykańczanie powierzchni poprzez
młotkowanie, Wyrób produktów na zamówienie, Złocenie,
42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Badanie jakości produktów, Doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena
jakości produktów, Ocena opracowywania produktu, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie
nowych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo],
Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Udzielanie informacji
dotyczących wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie
wzornictwa przemysłowego, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania na zamówienie,
Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, Usługi
w zakresie projektowania produktów, Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane
komputerowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

546401
(220) 2022 08 23
POTOCKA KATARZYNA, Świnoujście
(znak słowno-graficzny)
MODI

61

najem pokoi, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Wynajmowanie pokoi, Usługi w zakresie zakwaterowania,
Wynajem domków letniskowych, Tymczasowe zakwaterowanie, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w zakresie rezerwacji
zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokojów, Udostępnianie
informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi obiektów gościnnych [posiłki
i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości.
546404
(220) 2022 08 22
HUBNOS BARTŁOMIEJ MASSALSKI MARCIN WŁOSZEK
SPÓŁKA JAWNA, Śmieszkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUB NOS
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy.
546405
(220) 2022 08 22
LEYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEYK TWOJE NIERUCHOMOŚCI W DOBRYCH RĘKACH
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 25.07.07, 25.07.20, 09.01.11
(510), (511) 16 Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki
z obrazkami, Książki do malowania, Książki z rozkładanymi
obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci
z elementem audio, Książeczki z opowiadaniami dla dzieci.
546402
(220) 2022 08 23
SŁYSZEWSKI DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE ELEK, Dobrzyniewo Duże
(540) (znak słowny)
(540) PAPA PASTA
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(210)
(731)

(210) 546403
(220) 2022 08 22
(731) MIELCARZ KATARZYNA, Janiki Małe
(540) (znak słowny)
(540) MIĘDZY POLAMI
(510), (511) 43 Wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Pensjonaty, domy
gościnne, Domy turystyczne, Usługi pensjonatów, Usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Tymczasowy wy-

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
546407
(220) 2022 08 22
LEYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEYK WYSOKIE ODSZKODOWANIA TO NASZ
SPECJALNOŚĆ!

(210)
(731)

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne związane
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych.
(210) 546410
(220) 2022 08 23
(731) SINGH SUKHBINDER, Gajków
(540) (znak słowny)
(540) Misa Hindusa by Best of Bharat
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Restauracje oferujące dania
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Rezerwacja
stolików w restauracjach, Restauracje z grillem, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
restauracji fast-food, Usługi restauracji chińskich, Usługi
restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez
hotele, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów.
546412
(220) 2022 08 23
BIAŁECKI SYLWESTER PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE ROOFEX, Przecław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E-BALTIC.PL ERGO HAUSE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie administracyjne
hotelami, Administrowanie sprzedażą, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo dotyczące
papierów wartościowych i aktywów, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pośrednictwo
w sprawach inwestycji finansowych, Handel akcjami, Handel
akcjami zwykłymi, Handel walutami online w czasie rzeczywistym, Handel walutami i wymiana walut, Administrowanie
domami czynszowymi, Administrowanie funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowania, Administrowanie nieruchomościami, 37 Budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa
budynków wielorodzinnych, Budowa biur, 40 Stolarstwo
[produkcja na zamówienie].
(210) 546419
(220) 2022 08 23
(731) STADNICKI MARCIN MS TRADE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ŚA ŚWIAT ARTYSTY ARTYKUŁY DLA PLASTYKÓW

(531) 26.11.03, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Artykuły do pisania i stemplowania, Atrament do narzędzi piśmienniczych, Zestawy piśmienne,
Artykuły piśmiennicze, Materiały piśmienne, Pudełka na artykuły piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Ołówki, Papier do kaligrafii, Atrament kaligraficzny,
Pisaki do kaligrafii, Piórniki, Artykuły papiernicze, Artykuły
do kaligrafii, Artykuły malarskie, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Pióra wieczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami
piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej przez internet związane z artykułami i materiałami
piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
przez internet związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży
hurtowej związane z artykułami i materiałami do kaligrafii,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z artykułami
i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami do kaligrafii, Usługi
sprzedaży detalicznej przez internet związane z artykułami
i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży hurtowej przez
internet związane z artykułami i materiałami do kaligrafii,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi
sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej przez internet
związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej przez internet związane z artykułami i materiałami malarskimi.
(210)
(731)
(540)
(540)

546420
(220) 2022 08 23
STADNICKI MARCIN MS TRADE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
TP TWOJE PIÓRO

(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 16 Artykuły do pisania i stemplowania, Atrament do narzędzi piśmienniczych, Zestawy piśmienne,
Artykuły piśmiennicze, Materiały piśmienne, Pudełka na artykuły piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edu-
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kacyjne, Ołówki, Papier do kaligrafii, Atrament kaligraficzny,
Pisaki do kaligrafii, Piórniki, Artykuły papiernicze, Artykuły
do kaligrafii, Artykuły malarskie, Wyposażenie dla artystów,
rzemieślników i modelarzy, Materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Pióra wieczne, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami
piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej przez internet związane z artykułami i materiałami
piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej
przez internet związane z artykułami i materiałami piśmiennymi i piśmienniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży
hurtowej związane z artykułami i materiałami do kaligrafii,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z artykułami
i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami do kaligrafii, Usługi
sprzedaży detalicznej przez internet związane z artykułami
i materiałami do kaligrafii, Usługi sprzedaży hurtowej przez
internet związane z artykułami i materiałami do kaligrafii,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi
sprzedaży hurtowej online związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej przez internet
związane z artykułami i materiałami malarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej przez internet związane z artykułami i materiałami malarskimi.
546424
(220) 2022 08 23
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTK digital first

(210)
(731)
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546426
(220) 2022 08 23
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEBTALK digital first
(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
546435
(220) 2022 08 23
AMBARAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ambaras ZUPIARNIA
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek.
546437
(220) 2022 08 23
DEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APA KABAR BALI SPA

(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
546425
(220) 2022 08 23
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEBTALK digital first

(210)
(731)

(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(531) 27.05.01, 27.05.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe,
Preparaty toaletowe, Świece do masażu do celów kosmetycznych, Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych,
Olejki do masażu, Olejki do masażu ciała, Olejki do masażu
twarzy, Olejki i płyny do masażu, Olejki do masażu, nielecznicze, Nielecznicze preparaty do masażu, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Woski do masażu, Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Kremy do ciała,
Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do aromaterapii, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy
do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do rąk, Kremy
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do redukcji cellulitu, Kremy do skóry, Kremy do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy
i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy
[kosmetyki], Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania
skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy
na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii,
Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc [kosmetyki],
Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nielecznicze, Kremy ochronne, 4 Świece,
Świece perfumowane, Świece sojowe, Świece zapachowe,
Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 5 Lecznicze świece do masażu, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Herbata do kąpieli do celów
terapeutycznych, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Żele do masażu do celów
medycznych, 30 Herbata, Herbata do zaparzania, Kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 44 Masaż, Masaż gorącymi
kamieniami, Masaż tajski, Masaże, Masaż tkanek głębokich,
Masaż sportowy, Usługi masażu stóp, Usługi konsultacji
związane z masażami, Usługi masażu w trakcie ciąży, 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.
546449
(220) 2022 08 23
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU
SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAUTOMATYKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CaRo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.03, 26.05.18
(510), (511) 9 Rozdzielnice elektryczne średniego napięcia.
546450
(220) 2022 08 23
SIMPLEBLW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) BLWPEDIA
(510), (511) 41 Edukacja z zakresu rozszerzania diety dziecka.
(210)
(731)

546458
(220) 2022 08 24
REFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) evoq

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Gogle do celów sportowych, 25 Odzież sportowa, Buty sportowe, Buty tenisowe [obuwie sportowe], Bluzy sportowe, Czapki sportowe, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Kurtki sportowe, Podkoszulki sportowe, Skarpety
sportowe, Spodnie sportowe, Szorty sportowe, 28 Sprzęt
do treningów sportowych, Piłki do sportów rakietowych,
Naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], Rakiety
do badmintona, Rakiety do squasha, Rakiety do tenisa, Torby
tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, Dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, Dopasowane pokrowce
na rakiety do badmintona, Dopasowane pokrowce na rakiety do squasha, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu
sportowego, Artykuły sportowe, Naciągi do rakiet, Naciągi
do rakiet squash, Naciągi do rakiet tenisowych, Naciągi rakiet
do badmintona, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów sportowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

546494
(220) 2022 08 24
FUNDACJA POLSKA ZIEMIA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Ś R światrolnika.info

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.16, 05.07.02
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje drukowane, w tym czasopisma, 35 Usługi reklamowe, Usługi
reklamowe realizowane za pośrednictwem portali internetowych i internetowych portali społecznościowych, Usługi reklamowe realizowane za pośrednictwem prasy, w tym prasy
elektronicznej, Usługi reklamowe w zakresie zamieszczania
ogłoszeń w prasie, Reklama i rozpowszechnianie wyrobów
producentów poprzez organizowanie im wystaw, konkursów, imprez, festynów, konferencji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Usług w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, 41 Usługi
wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Organizowanie festynów, zabaw, publicznych konkursów, plebiscytów
i spektakli w celach kulturalnych i edukacyjnych, Usługi reporterskie.
(210) 546497
(220) 2022 08 25
(731) HOFMAN TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HOLOAIR
(510), (511) 9 Oprogramowanie do gier z rzeczywistością
rozszerzoną, Kino wirtualnej rzeczywistości [VR], Modele
do rzeczywistości wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do kina wirtualnej rzeczywistości,
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia
map, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej,
Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku
w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do rzeczywi-
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stości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych
w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem
świata zewnętrznego, Oprogramowanie do rzeczywistości
wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie rzeczywistości
wirtualnej do edukacji.
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żywczej produktów spożywczych, Usługi dietetyków, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze związane z dietą.
(210)
(731)
(540)
(540)

546550
(220) 2022 08 26
SIKERKO VIKTORIIA VITABEELOBROV, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
sweedom

546524
(220) 2022 08 25
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T CHRUU paczka CHIPSY ZIEMNIACZANE SMAK
PAPRYKA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 03.13.04,
03.13.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 30 Miód.
546551
(220) 2022 08 26
BANGKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANGKOK MASAŻ TAJSKI I SPA

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.05.99, 24.17.02, 05.09.21,
08.07.08
(510), (511) 29 Chipsy ziemniaczane.
546535
(220) 2022 08 26
KOWALSKI MARCIN SMAKOWALA DIETA CATERING
DIETETYCZNY, Iława
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SmaKowala Dieta CATERING DIETETYCZNY
(210)
(731)

(531)

05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 44 Aromaterapia, Masaż, Fizjoterapia, Salony
piękności, Usługi saun, Usługi terapeutyczne, Usługi stawiania baniek.
546608
(220) 2022 08 29
LETKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) letko
(210)
(731)

(531) 02.01.25, 02.01.10, 14.07.01, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi cateringu
zewnętrznego, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Udzielanie informacji o wartości od-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02
(510), (511) 9 Filmy animowane, Wstępnie nagrane filmy kinowe, Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, Wstępnie
nagrane filmy, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Filmy rysunkowe animowane
do pobrania, Filmy rysunkowe animowane, Filmy kinemato-

66

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

graficzne, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Nagrane filmy, Nagrania wideo z filmami, Filmy do pobrania, Muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Matryce filmów, Płyty
wideo z nagranymi filmami animowanymi, Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 35 Reżyserowanie filmów reklamowych, Promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie
rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, 36 Pozyskiwanie
finansowania dla filmów, Sponsorowanie i finansowanie filmów, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Transmisja filmów wideo, Transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, 41 Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań
wideo i gier wideo, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, Wypożyczanie taśm wideo i filmów, Wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, Wypożyczanie projektorów filmów,
Wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku
na planach filmowych, Wypożyczanie nagranych wcześniej
filmów w postaci taśm wideo, Wypożyczanie nagranych
wcześniej filmów w postaci dysków, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, Wypożyczanie filmów wideo, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie filmów i nagrań
dźwiękowych, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie DVD
z filmami, Wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, Wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, Wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, Wynajmowanie
studiów filmowych, Wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, Wynajem sprzętu do projekcji filmów, Wynajem rekwizytów filmowych, Wynajem projektorów filmowych, Wynajem kamer filmowych, Wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, Usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, Usługi wypożyczania filmów, Usługi wypożyczania filmów wideo, Usługi w zakresie realizacji filmów
animowanych i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie
realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie produkcji
filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych
do filmów i wideo, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów filmowych,
Usługi studia nagrań do filmów, Usługi rozrywkowe w posta-
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ci filmów, Usługi produkcji filmów, Usługi pokazów filmowych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi
filmowania z powietrza, Usługi bibliotek wypożyczających
filmy, Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
internetu, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie informacji dotyczących filmów,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Tworzenie filmów rysunkowych,
Taśmy wideo (produkcja filmów na -), Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Studia filmowe, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Rozrywka filmowa, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Realizacja filmów w studiach, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja filmów animowanych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przedstawianie filmów, Prowadzenie festiwali filmowych, Projektory filmowe i akcesoria
do nich (wypożyczanie -), Projekcja filmów do celów medycznych, Projekcja filmów do celów technicznych, Produkowanie filmów, Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Produkcja studiów filmowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja
przedstawień i filmów, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Doradztwo w zakresie produkcji
filmów i muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing
do filmów, Dystrybucja filmów, Filmy kinowe (produkcja -),
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż filmów (kinematograficznych -), Montaż filmów kinowych, Obsługa studia filmowego, Opracowywanie formatów do filmów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania
nagród związanych z filmem, Pisanie scenariuszy filmowych,
Planowanie pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów
animowanych, Produkcja efektów specjalnych do filmów,
Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkoleniowych,
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów w celach
edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów
wideo i DVD, Produkcja graficznych fragmentów filmowych,
Produkcja obrazów animowanych, Produkcja programów
animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja programów
animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej,
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Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, Multimedialne wydania magazynów, Publikowanie książek, magazynów, almanachów
i czasopism, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 42 Przechowywanie filmów w postaci elektronicznej, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Programowanie animacji komputerowych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie
animacji na rzecz innych, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne okładek książkowych,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, Usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, Usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, Usługi projektów graficznych, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi
graficzne, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie
produktu [wzornictwo], Cyfrowe rozproszone magazynowanie, Opracowywanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, 45 Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi prawne związane
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi.
546609
(220) 2022 08 29
LETKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Letko
(510), (511) 9 Filmy animowane, Wstępnie nagrane filmy kinowe, Wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, Wstępnie
nagrane filmy, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Filmy rysunkowe animowane
do pobrania, Filmy rysunkowe animowane, Filmy kinematograficzne, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Nagrane filmy, Nagrania wideo z filmami, Filmy do pobrania, Muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Matryce filmów, Płyty
wideo z nagranymi filmami animowanymi, Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do animacji trójwymiaro(210)
(731)
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wych, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 35 Reżyserowanie filmów reklamowych, Promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie
rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, 36 Pozyskiwanie
finansowania dla filmów, Sponsorowanie i finansowanie filmów, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Transmisja filmów wideo, Transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu
do portali w Internecie, 41 Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań
wideo i gier wideo, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, Wypożyczanie taśm wideo i filmów, Wypożyczanie projektorów i akcesoriów filmowych, Wypożyczanie projektorów filmów,
Wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku
na planach filmowych, Wypożyczanie nagranych wcześniej
filmów w postaci taśm wideo, Wypożyczanie nagranych
wcześniej filmów w postaci dysków, Wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, Wypożyczanie filmów wideo, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie filmów i nagrań
dźwiękowych, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie DVD
z filmami, Wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, Wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, Wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, Wynajmowanie
studiów filmowych, Wynajmowanie sprzętu do projekcji filmów, Wynajem sprzętu do projekcji filmów, Wynajem rekwizytów filmowych, Wynajem projektorów filmowych, Wynajem kamer filmowych, Wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, Usługi związane z produkcją rozrywki
w formie filmów, Usługi wypożyczania filmów, Usługi wypożyczania filmów wideo, Usługi w zakresie realizacji filmów
animowanych i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie
realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi w zakresie produkcji
filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie animacji efektów specjalnych
do filmów i wideo, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów filmowych,
Usługi studia nagrań do filmów, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi produkcji filmów, Usługi pokazów filmowych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi
filmowania z powietrza, Usługi bibliotek wypożyczających
filmy, Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udo-
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stępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
internetu, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie informacji dotyczących filmów,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Tworzenie filmów rysunkowych,
Taśmy wideo (produkcja filmów na -), Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Studia filmowe, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Rozrywka filmowa, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Realizacja filmów w studiach, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja filmów animowanych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przedstawianie filmów, Prowadzenie festiwali filmowych, Projektory filmowe i akcesoria
do nich (wypożyczanie -), Projekcja filmów do celów medycznych, Projekcja filmów do celów technicznych, Produkowanie filmów, Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Produkcja studiów filmowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja
przedstawień i filmów, Produkcja piosenek do filmów, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Doradztwo w zakresie produkcji
filmów i muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing
do filmów, Dystrybucja filmów, Filmy kinowe (produkcja -),
Montaż filmów, Montaż filmów fotograficznych, Montaż filmów (kinematograficznych -), Montaż filmów kinowych, Obsługa studia filmowego, Opracowywanie formatów do filmów, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania
nagród związanych z filmem, Pisanie scenariuszy filmowych,
Planowanie pokazów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów
wideo, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów
animowanych, Produkcja efektów specjalnych do filmów,
Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów długometrażowych, Produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkoleniowych,
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów w celach
edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów
wideo i DVD, Produkcja graficznych fragmentów filmowych,
Produkcja obrazów animowanych, Produkcja programów
animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja programów
animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej,
Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
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świadczone przez galerie sztuki, Multimedialne wydania magazynów, Publikowanie książek, magazynów, almanachów
i czasopism, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety,
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej online, 42 Przechowywanie filmów w postaci elektronicznej, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Programowanie animacji komputerowych, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie
animacji na rzecz innych, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne okładek książkowych,
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, Usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, Usługi projektowania graficznego
wspomaganego komputerowo, Usługi projektów graficznych, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne,
Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi
graficzne, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie
produktu [wzornictwo], Cyfrowe rozproszone magazynowanie, Opracowywanie oprogramowania do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, 45 Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi prawne związane
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi.
546621
(220) 2022 08 30
ŁUCZAK MAŁGORZATA, ŁUCZAK KRYSTIAN ENTE
SPÓŁKA CYWILNA, Bielawy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PD Project Deco
(210)
(731)

(531)

29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22,
26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 Papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, Papier na artykuły spożywcze, Figurki z papieru, Podstawki pod szklanki z papieru, Plakietki z tektury, Podkładki
pod szklanki z tektury, Tablice reklamowe z tektury, Kartony
z tektury do pakowania, Drukowane zaproszenia, Materiały
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drukowane, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane w postaci
próbek kolorów, Papierowe pojemniki do przechowywania,
Pojemniki papierowe, Pojemniki papierowe do pakowania,
Materiały przeznaczone dla artystów, Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub
kartonu, Pudełka z papieru lub kartonu, Papier celofanowy,
Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Girlandy papierowe, Papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, Rozetki papierowe, Wstążki papierowe, Papierowe wstążki do pakowania prezentów, Kokardy
papierowe, Papierowe serwetki koronkowe, Samoprzylepne
papierowe ozdoby na ściany, Papierowe ozdoby do ciast,
Ozdoby papierowe na przyjęcia.
546665
(220) 2022 08 30
MIND THE LABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemmy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.02, 29.01.05
(510), (511) 35 Administrowanie sprzedażą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi
w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych
[ASP], Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web,
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], 43 Usługi doradcze
dotyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi rezerwacyjne
w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
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w żywność, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Dostarczanie żywności i napojów
za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie dostarczania
napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210) 546684
(220) 2022 08 30
(731) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 24.07.03
(510), (511) 12 Opony pneumatyczne i dętki do motocykli, Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów,
Opony do pługów śnieżnych, Opony do motocykli, Opony
do kół pojazdów mechanicznych, Opony do kół pojazdów
leśnych, Opony do kół pojazdów, Opony do autobusów,
Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bezdętkowe do kół
rowerów, Opony, Opony do kół podwozia samolotu, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], Koła i opony
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Bieżnikowane
opony, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łańcuchy antypoślizgowe na opony, Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Opony do pojazdów dostawczych, Opony
do pojazdów dwukołowych, Opony do pojazdów lądowych,
Opony do pojazdów mechanicznych, Opony do pojazdów
rolniczych, Opony do rowerów dla dzieci, Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opony do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, Opony pełne do kół
pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony pneumatyczne
do samochodów, Opony regenerowane, Opony z kolcami
wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu, Opony
z kolcami do pojazdów, Opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do -], Opony rowerowe bezdętkowe, Opony
rowerowe, Zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych, Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony,
Pokrowce na opony, Podkładki antypoślizgowe pod opony
pojazdów, Opony z pełnej gumy do kół pojazdów, Opony
z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie,
Antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, Antypoślizgowe [Urządzenia -] do opon pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, Bieżniki
do bieżnikowania opon pojazdów używanych w inżynierii
wodno-lądowej, Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej, Bieżniki do bieżnikowania opon, Bieżniki do opon, Bieżniki opon, Bieżniki opon gumowe, Dętki
do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki do opon pneumatycznych,
Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon samochodowych],
Faktury bieżników opon, Gumowe bieżniki opon, Kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, Kolce do opon, Korpusy
opon, Łańcuchy ochronne do opon, Łatki do naprawy opon,
Łatki do opon, Łatki gumowe do naprawy opon pojazdów,
Łaty do naprawiania opon pojazdów, Łaty do opon, Łaty
na dętki do opon, Materiały do łatania dętek do opon, Materiały do naprawy opon, Metalowe kolce do opon pojazdów,
Nakrętki na wentyle do opon pojazdów, Piankowe wkład-
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ki do opon, Pierścienie do bieżnikowania opon, Pompki
do pompowania opon rowerowych, Pompki do pompowania opon pneumatycznych, Pompki do pompowania opon
rowerów, Pompki do pompowania opon pojazdów, Pompki nożne do pompowania opon pojazdów, Pompki ręczne
do pompowania opon pojazdów, Przylepne łatki gumowe
do naprawy dętek lub opon, Sprzęt do naprawy przebitych
opon rowerowych, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia
do montażu opon, Urządzenia do pompowania opon, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem do opon pojazdów, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem do opon
samochodowych, Wentyle do opon, Wentyle do opon
pojazdów, Wkładki ochronne do opon, Wzory bieżnika gumowego do użytku w bieżnikowaniu opon, Wzory bieżnika
gumowego do użytku w bieżnikowaniu opon po recyklingu, Wzory bieżnika gumowego do użytku w bieżnikowaniu
opon pojazdów.
(210)
(731)
(540)
(540)

546686
(220) 2022 08 30
MIELCZAREK ANETA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
MUDA

(531) 26.02.05, 26.02.24, 27.05.01, 27.01.25, 29.01.04
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Artyści graficy (Usługi -), Doradztwo projektowe,
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru
zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie
wnętrz], Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Dostarczanie plików modelowych do drukowania 3D, Dostarczanie plików modelowych do drukowania przestrzennego, Grafika artystyczna, Opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie
produktów, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja
stron głównych, Planowanie i projektowanie pomieszczeń
do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie] sklepów,
Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek,
Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie
projektu, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz,
Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni
na wymiar, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji
wnętrz dla sklepów, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne okładek książkowych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji
stron w Internecie, Projektowanie grafiki i barw firmowych
dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
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Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie kuchni,
Projektowanie łazienek, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie materiałów piśmiennych, Projektowanie
mebli, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Projektowanie
ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie restauracji, Projektowanie
rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie umeblowania, Projektowanie wizualne,
Projektowanie wizytówek, Projektowanie wnętrz budynków,
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
Projektowanie zasłon, Projektowanie znaków towarowych,
Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz
budynków, Tworzenie i projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron
internetowych dla usług online i Internetu, Udostępnianie
strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze
w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi graficzne, Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów,
farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi
informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie projektowania szaf
wnękowych, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron
internetowych, Usługi w zakresie projektowania logo, Usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, Usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], Usługi w zakresie
projektowania wyposażenia sklepów, Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, Usługi
w zakresie projektowania kuchni, Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania
wnętrz dla branży detalicznej, Usługi projektowe w zakresie
wystaw sklepowych, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi
w zakresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakresie
projektowania marki, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi
projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania mebli, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania powierzchni zewnętrznych.
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546693
(220) 2022 08 31
CHAMPIONS DEVELOPMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CHAMPIONS PARK
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Obsługa
zakwaterowania członków organizacji, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Fizjoterapia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej.
(210)
(731)

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

546735
(220) 2022 08 31
WARSKI CEZARY, Bolegorzyn
(znak słowno-graficzny)
DEGUM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.19
(510), (511) 12 Opony pneumatyczne i dętki do motocykli,
Opony do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów, Opony do pługów śnieżnych, Opony do motocykli, Opony do kół
pojazdów mechanicznych, Opony do kół pojazdów leśnych,
Opony do kół pojazdów, Opony do autobusów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bezdętkowe do kół rowerów, Opony,
Opony do kół podwozia samolotu, Łańcuchy na opony [części
do pojazdów lądowych], Koła i opony oraz gąsienicowe układy
bieżne do pojazdów, Bieżnikowane opony, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łańcuchy antypoślizgowe na opony, Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Opony do pojazdów dostawczych, Opony do pojazdów dwukołowych, Opony
do pojazdów lądowych, Opony do pojazdów mechanicznych,
Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla dzieci,
Opony do samochodów, Opony do spycharek, Opony do statków powietrznych, Opony do wózków inwalidzkich, Opony
pełne do kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony pneumatyczne do samochodów, Opony regenerowane, Opony
z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na śniegu,
Opony z kolcami do pojazdów, Środki antypoślizgowe do opon
samochodowych, Opony rowerowe bezdętkowe, Opony rowerowe, Zewnętrzne powłoki opony do opon pneumatycznych,
Przeciwpoślizgowe tekstylne pokrowce na opony, Pokrowce
na opony, Podkładki antypoślizgowe pod opony pojazdów,
Opony z kolcami wspomagające przyczepność pojazdów na lodzie, Antypoślizgowe przyrządy do opon pojazdów, Urządzenia
antypoślizgowe do opon pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania
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opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów używanych w inżynierii wodno-lądowej,
Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów służby leśnej, Bieżniki
do bieżnikowania opon, Bieżniki do opon, Bieżniki opon, Dętki
do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki
do opon pojazdów, Dętki [do opon samochodowych], Faktury bieżników opon, Kolce antypoślizgowe do opon pojazdów,
Kolce do opon, Korpusy opon, Łańcuchy ochronne do opon,
Łatki do naprawy opon, Łatki do opon, Łaty do naprawiania
opon pojazdów, Łaty do opon, Łaty na dętki do opon, Materiały
do łatania dętek do opon, Materiały do naprawy opon, Metalowe kolce do opon pojazdów, Nakrętki na wentyle do opon
pojazdów, Piankowe wkładki do opon, Pierścienie do bieżnikowania opon, Pompki do pompowania opon rowerowych,
Pompki do pompowania opon pneumatycznych, Pompki
do pompowania opon rowerów, Pompki do pompowania
opon pojazdów, Pompki nożne do pompowania opon pojazdów, Pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, Sprzęt
do naprawy przebitych opon rowerowych, Sprzęt naprawczy
do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia do pompowania opon, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem
do opon pojazdów, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem do opon samochodowych, Wentyle do opon, Wentyle
do opon pojazdów, Wkładki ochronne do opon.
546741
(220) 2022 08 31
BILLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaborno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) billme
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.01.25, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do wykonywania płatności, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 35 Wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji,
Zarządzanie biznesowe restauracjami, 36 Elektroniczne
przetwarzanie płatności, Obsługa płatności.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

546857
(220) 2022 09 05
KOŃCZAK WITOLD, Poznań
(znak słowno-graficzny)
GULLIVER BAR

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 11.01.02, 11.01.04,
01.05.01, 01.05.05, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.13, 26.01.16
(510), (511) 43 Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.
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(540)
(540)
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546858
(220) 2022 09 05
KOŃCZAK WITOLD, Poznań
(znak słowno-graficzny)
GULLIVER BAR

(531)
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01.05.01, 01.05.05, 11.01.02, 11.01.04, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
29.01.12
(510), (511) 43 Usługi barowe, Usługi restauracyjne, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

544990, 545988, 546033, 546164, 546165

2

544990

3

518027, 520804, 544551, 545967, 546141, 546148, 546293, 546348, 546365, 546404, 546437

4

518059, 546230, 546328, 546331, 546437

5

515538, 515544, 520804, 537567, 540461, 540552, 544551, 544740, 545015, 545018, 545019, 545196, 545412,
545986, 545988, 546034, 546148, 546150, 546164, 546165, 546214, 546287, 546365, 546437

6

543428, 545904, 546094, 546205, 546224, 546225, 546363

7

538289, 545148, 545257, 546363

8

543428, 545781

9

518027, 523565, 527793, 538289, 541848, 542245, 544148, 544550, 544813, 545162, 545554, 545781, 545904,
546048, 546049, 546063, 546064, 546081, 546089, 546226, 546317, 546318, 546328, 546363, 546449, 546458,
546494, 546497, 546608, 546609, 546741

10

546150, 546371

11

528921, 543428, 544813, 545176, 545418, 545781, 546359, 546387

12

518027, 538289, 544131, 546684, 546735

14

518027, 530922, 545149, 545180, 546133

15

518027

16

518027, 523565, 530922, 539488, 541848, 542245, 543428, 544148, 545148, 545554, 546048, 546063, 546226,
546298, 546401, 546419, 546420, 546494, 546621

17

534608, 542594, 543226, 544990, 546127, 546363

18

518027, 544421, 546365

19

534608, 542594, 544813, 545176, 545645, 546026, 546094, 546127, 546130

20

518027, 543428, 544813, 545148, 545418, 545781, 546038, 546078, 546080, 546133, 546209

21

518027, 543428, 544148, 544812, 544813, 545781, 545967, 546156, 546365

22

543226, 543428, 545781, 546363

24

518027, 543226, 543428, 544812, 546365

25

514050, 518027, 523565, 530922, 540552, 542245, 543428, 544148, 544421, 545149, 545180, 545912, 546030,
546133, 546458

26

545149

28

518027, 541848, 544421, 545781, 546226, 546228, 546458

29

520804, 526926, 527790, 543273, 543855, 544583, 544812, 545539, 545649, 546371, 546524

30

520804, 526926, 527790, 539278, 540552, 543855, 544812, 545394, 545539, 545649, 546192, 546269, 546437,
546550

31

543855, 546148, 546156, 546193

32

526926, 540552, 545312, 545338, 545340, 545341, 546192, 546193, 546322, 546323, 546371, 546437

33

538907, 540552, 544812, 544873, 544985, 545312, 546192, 546371

34

546179
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1

2

35

518027, 518059, 522651, 523565, 526926, 534254, 541069, 542245, 544550, 544705, 544813, 544838, 544903,
545148, 545162, 545418, 545568, 545626, 545727, 545729, 545730, 545746, 545960, 546038, 546048, 546049,
546063, 546064, 546089, 546094, 546098, 546117, 546134, 546178, 546193, 546214, 546230, 546238, 546298,
546317, 546318, 546328, 546368, 546372, 546383, 546387, 546410, 546412, 546419, 546420, 546424, 546425,
546426, 546458, 546494, 546608, 546609, 546665, 546741

36

523014, 527793, 542245, 544550, 544838, 544903, 545116, 545626, 546298, 546353, 546405, 546407, 546412,
546608, 546609, 546693, 546741

37

518059, 538289, 544838, 545176, 545742, 545904, 545960, 546081, 546205, 546328, 546340, 546412, 546693

38

522651, 542245, 544550, 545727, 545729, 545730, 545985, 546098, 546608, 546609

39

518059, 544550, 544838, 545626, 545904, 546230, 546328, 546343

40

545148, 545626, 546178, 546224, 546225, 546230, 546371, 546387, 546412

41

520804, 522651, 523014, 523565, 526501, 534254, 540757, 541848, 542245, 544148, 544421, 544705, 545162,
545554, 545568, 545735, 545746, 546048, 546063, 546098, 546141, 546156, 546163, 546226, 546227, 546230,
546291, 546298, 546299, 546324, 546337, 546338, 546339, 546355, 546378, 546450, 546494, 546608, 546609,
546693

42

523014, 538289, 541069, 542245, 544550, 544838, 545148, 545626, 545904, 545985, 546048, 546049, 546063,
546064, 546150, 546205, 546230, 546328, 546339, 546387, 546608, 546609, 546665, 546686, 546693

43

526501, 526926, 540552, 544900, 545568, 545746, 546115, 546123, 546156, 546163, 546209, 546244, 546269,
546281, 546282, 546343, 546371, 546383, 546385, 546402, 546403, 546410, 546435, 546535, 546665, 546693,
546857, 546858

44

520804, 526501, 544900, 545733, 546141, 546148, 546156, 546210, 546214, 546249, 546337, 546344, 546345,
546378, 546386, 546437, 546535, 546551, 546693

45

523014, 544838, 544903, 546081, 546407, 546608, 546609

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1708 PIZZA DI NAPOLI
ADDIOL
AHS AIR HOME SYSTEMS
AID CONSULTING
AIRIAM
Akademia 3Z - Curriculum medycyny
estetycznej
ALDEX
ambaras ZUPIARNIA
AndroSTOP
Androvulic
angitia
APA KABAR BALI SPA
AppManager
APPMANAGER
ar azario
ATMINA
AUDIOTEKA DOBRZE OPOWIEDZIANE
HISTORIE
AWIX OIL
BANGKOK MASAŻ TAJSKI I SPA
BIHADA HAMONII
billme
BIOFEED Horse & Pony
Bivacc
BLWPEDIA
boleslawiec.org
BOSSka
BRUK Premium
C
CAMPING MODE
CaRo
Cebullion
CHAMPIONS PARK
CIAŁOŚĆ fizjoterapia & osteopatia
Citomedical
CON - RAIL KONSTRUKCJE PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU
CW CHIARA WEAR
DARK BAR
Decco LIGHTING
DEGUM
DENT FOR ALL
DENTICA
DOLINA NOTECI

546269
520804
545960
541069
545412
546291
546387
546435
545018
545019
546150
546437
546049
546064
544813
546034
523565
518059
546551
546141
546741
546148
545781
546450
546339
546348
546130
545149
543428
546449
542245
546693
546386
546372
534608
546134
546179
528921
546735
545733
546210
546371

DR BRODECKA
DuoBent
E-BALTIC.PL ERGO HAUSE
ECOMER GOLD
E-MEUBLES
EUROCASH
evoq
FAVOR
FERIS
FESTIWAL KLOCKÓW
www.festiwalklockow.pl
FETOREX
FIM
FLIPOWANIE
Forum Energii
FUMATYL
FUNDACJA NAJSILNIEJSI najsilniejsi.org
Galeria gwiazd
GIA
GivyBox
GLINA SHOW
GOHI
GOLDMAN RECRUITMENT
GOLDMAN
GÓRALMOBILE
GRAN-POL KAMIENIARSTWO
GREENPLEX
GULLIVER BAR
GULLIVER BAR
HA LONG ASIAN FOOD
HANDCRAFTED IN POLAND APSINTHION
DE LUXE QUALITY ABSINTHE FINEST
EXTRACTS OF Wormwood Lemon
Balm & Anise HANDPICKED HERBS
Apsinthion De Luxe
HARU RAMEN & MORE
HEMPEREK
HOLOAIR
HUB NOS
HULAFIT
i istotne informacje
ideal BHP.PL
INDER
InnovaTree
istotne.pl
IzoClick

546214
546033
546412
546287
546078
544148
546458
545196
546359
546227
546164
546353
544705
545626
545015
546298
522651
546378
527793
546337
544873
546048
546063
545742
546026
546293
546857
546858
546281

538907
526926
515538
546497
546404
544421
546338
546324
538289
523014
540757
546127
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1
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Jabłka malowane słońcem
Jemmy
JUDOZAUR
Julia KAWIARNIA RESTAURACJA
kreatywnefilmy.pl
KRETOGROM
Krówka Tatrzańska
Krupówki Street
Lellek
letko
Letko
LEYK TWOJE NIERUCHOMOŚCI
W DOBRYCH RĘKACH
LEYK WYSOKIE ODSZKODOWANIA
TO NASZ SPECJALNOŚĆ!
LOBUN
LocalTrends Europejskie Forum
Samorządowe
LOFT KULINARNY
LS bricks
Lucia Sposa
LYN COSMETICS
Ma Belle
MaBelle
Magellan X
MAGELLAN X
Magowie Edukacji
MANSAYA
MARCYŚ MILK SER LA PLAYA
masterpress
mb-moebel
Medwil
Mel Pulveris
MESHQA high quality printing mesh
MIĘDZY POLAMI
Misa Hindusa by Best of Bharat
miski
Mix Me
MODI
Mokki House mobile and modular solutions
MOREMAY
morskiePsy
MUDA
mudo.studio
muv lab
Nasza Księgarnia
NEOCARD
NIC SIĘ NIE STAŁO
ODI & MIJA
ORGWARE
PaN BaO ASIAN COMFORT FOOD
PAN HEMPEREK

546193
546665
546226
546123
546117
546165
545394
540552
544131
546608
546609

PANGO
PAPA PASTA
PD Project Deco
PEPSI STAY THIRSTY
PEPSI THIRSTY FOR MORE
PIT STOP PIZZA
PNEUER
PODWODNA KOLACJA
POGOTOWIE HIGIENICZNE
Polenergia Dystrybucja
Polenergia Sprzedaż
PROMITEL
Przekąska drobiowa z kurnej półki
public enemy
PURE CLINIC
PYspace
PYspace
qp
REFORMA
Restauracja Gruzińska SAPERAVI
RIO de Post
Rodzinna MEDICAL CENTER
Round Shank Sirloin Flank Short Loin
Short Plate Rib Chuck Fore Shank Brisket
Head POLISH BBQ MAFIA
S SISANO
SEPTELANUM
SKO
SmaCola
SmaKowala Dieta CATERING DIETETYCZNY
SPORLAC
Stacja Artystyczna Rynek
STARA MYDLARNIA
SU
SUPERDRY
sweedom
Sztuka tworzenia smaku SINCE 1988
Ś R światrolnika.info
ŚA ŚWIAT ARTYSTY ARTYKUŁY
DLA PLASTYKÓW
T CHRUU paczka CHIPSY ZIEMNIACZANE
SMAK PAPRYKA
T
TAKIE BUTY
target sound
tc transcash
Terrina kremowa Łukosz TRUST 4 FOOD
tme.cn
tme.com
tme.eu
TORITAL TORUŃ
Totti Caffe

544550
546402
546621
546323
546322
546244
546363
545568
546340
546328
546230
546081
543273
546030
544900
546038
546089
546178
546343
546385
546098
546249

546405
546407
545986
534254
544812
546228
545912
545967
546345
546344
546317
546318
545554
545180
544583
545148
546080
546368
537567
543226
546403
546410
546383
546192
546401
546205
546365
546156
546686
545418
545735
541848
544740
530922
546209
545985
546282
515544

546115
546331
540461
546238
545312
546535
545988
539488
544551
545257
518027
546550
545649
546494
546419
546524
545904
514050
546355
544903
527790
545730
545727
545729
544838
539278
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TOWARY SPOD LADY
TP TWOJE PIÓRO
TRUEPOWDER
truepowder
truepowder
TWS TECHNOLOGY WATERPROOF SYSTEMS
VENTUS
VEOSiL
VIKKING LUXURY DOORS & WINDOWS
Wealthon POSCASH
WEBTALK digital first

545539
546420
545338
545340
545341
546094
542594
544990
545645
545116
546425
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WEBTALK digital first

546426

WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI

546299

WMNŁ

546224

WMNŁ

546225

Wojciech Jerzy Has

545162

WOJNAS

546133

Wrocławskie Neony

546163

WTK digital first

546424

wyjątkowy prezent

545746

Zdrowa Krowa

543855

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.
549848
1096360
1177960
1492793
1519185
1627246
1678999

1679015
1679043
1679106
1679165
1679236
1679280
1679317

REPAXIAL (2022 04 15)
5
CGH (2022 07 28)
CFE: 14.01.01, 27.03.15, 27.05.10
17
Grandex (2022 08 04)
5
NINJA SUSHI (2022 08 05)
CFE: 02.09.04, 04.05.21, 08.07.25,
43
09.01.10, 27.05.01
THE SCALE FACTORY (2022 07 05)
42,
HI TEC (2022 08 08)
5, 29, 30, 32
BOSTIK ATTACHED TO YOUR WORLD
(2022 06 03, 2021 12 09)
CFE: 03.11.10, 26.04.05,
1, 16, 17, 19
27.05.01, 29.01.15
rit premiumdentalcare
(2022 06 17, 2022 05 31)
CFE: 27.05.01
44
MyDairyS (2022 05 03, 2022 02 24) 5, 31, 44
POWERTHREE (2022 05 05)
CFE: 27.05.17
25
KUKIRIN (2022 06 16)
CFE: 27.05.01
12
TPC (2022 03 29)
CFE: 26.01.18, 27.05.24, 29.01.12
12
Cecil PROFESSIONNEL
(2022 06 20, 2022 02 03)
CFE: 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
1, 2, 5
THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP
(2022 03 15, 2021 10 27)

1679349
1679437
1679482
1679672
1679688
1679766
1679810
1679811
1679827
1679846
1679867
1679892

CFE: 17.01.06, 25.01.25, 26.13.25,
14, 35
27.05.01, 29.01.12
FLOORPAN (2022 06 23, 2022 06 17)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
19
SENSIOP WHITE (2022 04 14, 2022 02 11)
1
FOWNIX (2022 06 10)
CFE: 27.05.01
12, 37
STRONG UKRAINE, LIMITED EDITION
(2022 07 26, 2022 06 13)
CFE: 02.09.18, 23.03.01, 27.05.10, 28.05.00
33
2021 12 29)
CFE: 28.03.00
7, 9, 11
RELOOPP
1, 16, 17, 20
(2022 07 11, 2022 03 08)
ÉLAN (2022 06 24)
CFE: 27.05.01
3
CAMPI RUDI (2022 06 07)
CFE: 27.05.01
33
AROMATICA (2022 07 12, 2022 03 03)
CFE: 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01,
3
28.03.00, 29.01.03
2022 06 29)
CFE: 24.17.08, 26.03.23, 26.11.07, 26.13.25
41
HIVIDEO (2022 06 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
9
CULTURE PARFUM
16, 35, 41
(2022 06 09, 2021 12 10)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1678999,

2

1679280

3

1679810,

1679827

5

549848,

1177960,

7

1679688

9

1679688,

11

1679688

12

1679165,

14

1679317

16
17

1679280,

1679437,

1679766

1627246,

1679043,

1679867
1679236,

1679482

1678999,

1679766,

1679892

1096360,

1678999,

1679766

19

1678999,

1679349

20

1679766

25

1679106

29

1627246

30

1627246

31

1679043

32

1627246

33

1679672,

1679811

35

1679317,

1679892

37

1679482

41

1679846,

42

1519185

43

1492793

44

1679015,

1679892

1679043

1679280

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.
539224
539471
540659
539169
541546
542036
542037

AVENTISUB LLC
2022 05 26
5
Instagram, LLC
2022 06 14
35, 36, 41, 42
C. & J. Clark International Limited
2022 06 27
25, 35
Aldi GmbH & Co. KG
2022 07 18
5
Henkell & Co. Sektkellerei KG
2022 07 25
33
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 07 29
3
FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA
SPÓŁKA AKCYJNA
2022 07 29
3

542779
542523
541927
543237
541611
541521

KOŁODZIEJCZYK MONIKA
2022 08 23
42
Przeorek Jeremi VIRAL SOFTWARE
2022 08 23
7, 43
BACHORZ HUBERT
2022 08 23
36, 37, 42, 43
MEDIPHARM LABS INC.
2022 08 30
5
BACHORZ HUBERT
2022 08 30
36, 43
Google LLC
2022 08 30
41

