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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 ZT33

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.
497677
(220) 2019 03 25
LOOD IS GOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) NATOORALNE
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, oprogramowanie
i aplikacje komputerowe do nawigacji, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do aplikacji
mobilnych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,.
(210)
(731)

503397
(220) 2019 08 12
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZYBKA RYBKA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne
i z owoców morza, konserwy rybne, dania na bazie ryb lub
z dodatkiem ryb, ryby mrożone, gotowane mrożone ryby, filety rybne, ryby w puszkach, ryby w oliwie z oliwek, produkty
z przetworzonej ryby do spożycia przez ludzi, kotlety rybne,
paluszki rybne.
503890
(220) 2019 08 28
ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAX SYSTEM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDENBERG Decorate Your Kitchen

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty kuchenne elektryczne, odkurzacze,
odkurzacze wodne, odkurzacze bezworkowe, prasownice, pralki, noże elektryczne, tasaki elektryczne, sokowniki
elektryczne, maszynki elektryczne do mielenia mięsa, pługi
do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki
drewna, drukarki 3D, kosiarki ogrodowe elektryczne i spali-

nowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni, pistolety do dozowania farby, kleju, pistolety do uszczelniania elektryczne,
wiertarki o napędzie innym niż ręczny, pilarki, urządzenia
do polerowania powierzchni elektryczne, szlifierki, pompy
wodne, spawarki inwertorowe, brzeszczoty jako części maszyn, elektryczne wyciskacze soków z owoców i warzyw,
8 noże, zestawy noży, tasaki, sztućce, strzyżarki do włosów
elektryczne, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne - części narzędzi ręcznych, diamenty szklarskie - części narzędzi ręcznych,
dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki ręczne,
gwintownice ręczne, gwintownice w zestawach ręczne, imadła, kielnie, packi metalowe, klucze do prac mechanicznych,
lewarki ręczne, maczety, urządzenia ręczne do niszczenia
chwastów, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki jako narzędzia ręczne, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły
ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, przycinacze drzew,
punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki, siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki-narzędzia ręczne, węgielnice,
wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna-części narzędzi ręcznych, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki,
pasy transportowe, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, prostownice do włosów elektryczne, lokówki
elektryczne do włosów, 11 czajniki elektryczne, elektryczne
zaparzacze do kawy i herbaty, ekspresy do kawy elektryczne,
suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, lodówki elektryczne, zamrażarki, tostery elektryczne do chleba, urządzenia do wyrobu kanapek na gorąco, urządzenia do wyrobu
wafli, do wyrobu gofrów, opiekacze do chleba elektryczne,
mikro-opiekacze, elektryczne urządzenia do wypieku pieczywa, do gotowania ryżu, grille elektryczne, wentylatory
stojące i wiszące, grzejniki, klimatyzatory, latarki, oświetlenia
sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, ekspresy do kawy przelewowe i ciśnieniowe elektryczne, płyty
grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki
domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe
i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza,
piece kąpielowe, podgrzewacze wody jako aparatura, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, urządzenia do nawadniania ogrodów,
kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania
pomieszczeń, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice,
garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, podgrzewacze
talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, filtry do instalacji wody pitnej,
wodotryski ozdobne, generatory gazu opałowego, 12 ciągniki ogrodowe, 17 węże ogrodowe do podlewania, węże
do szamba, 21 garnki, garnki kilkuelementowe, zestawy
garnków, rondle, czajniki nieelektryczne, termosy, patelnie,
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pojemniki na pieczywo i na artykuły żywnościowe, suszarki
naczyń nieelektryczne, tace do użytku w gospodarstwie domowym, garnki do mleka, maszynki do wykonywania kiełbas
nieelektryczne, otwieracze do puszek i do butelek ręczne,
zestawy otwieraczy do puszek i do butelek nieelektryczne,
szybkowary nieelektryczne, brytfanny, zaparzacze do kawy,
herbaty i ziół nieelektryczne, maszynki do mielenia mięsa
nieelektryczne, części zamienne do maszynek do mięsa.
503898
(220) 2019 08 28
ŁAZY 157 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAX SYSTEM SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B

(210)
(731)

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 7 roboty kuchenne elektryczne, odkurzacze,
odkurzacze wodne, odkurzacze bezworkowe, prasownice, pralki, noże elektryczne, tasaki elektryczne, sokowniki
elektryczne, maszynki elektryczne do mielenia mięsa, pługi
do zdejmowania darni, dłutownice, maszynki do obróbki
drewna, drukarki 3D, kosiarki ogrodowe elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, urządzenia do malowania, pistolety do malowania powierzchni, pistolety do dozowania farby, kleju, pistolety do uszczelniania elektryczne,
wiertarki o napędzie innym niż ręczny, pilarki, urządzenia
do polerowania powierzchni elektryczne, szlifierki, pompy
wodne, spawarki inwertorowe, brzeszczoty jako części maszyn, elektryczne wyciskacze soków z owoców i warzyw,
8 noże, zestawy noży, tasaki, sztućce, strzyżarki do włosów
elektryczne, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne - części narzędzi ręcznych, diamenty szklarskie - części narzędzi ręcznych,
dłuta, grabie, grace, młotki, motyki, gwintowniki ręczne,
gwintownice ręczne, gwintownice w zestawach ręczne, imadła, kielnie, packi metalowe, klucze do prac mechanicznych,
lewarki ręczne, maczety, urządzenia ręczne do niszczenia
chwastów, nożyce, nożyce do blachy, obcęgi, osełki jako narzędzia ręczne, kilofy, przyrządy ręczne do ostrzenia, otwieracze do puszek nieelektryczne, pilniki nieelektryczne, piły
ręczne, przecinaki jako narzędzia ręczne, przycinacze drzew,
punktaki, scyzoryki, sekatory, rozwieraki, siekiery, sierpy, strugi, szczypce, kleszcze, szpadle, świdry, tasaki, tarniki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki-narzędzia ręczne, węgielnice,
wiertła, zestawy wierteł, zaciski ciesielskie i bednarskie, żyletki, kombinerki, tarcze do cięcia metalu i drewna-części narzędzi ręcznych, opryskiwacze ręczne, śrubokręty, kombinerki,
pasy transportowe, przecinaki kątowe do metalu, opryskiwacze ręczne, prostownice do włosów elektryczne, lokówki
elektryczne do włosów, 11 czajniki elektryczne, elektryczne
zaparzacze do kawy i herbaty, ekspresy do kawy elektryczne,
suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, lodówki elektryczne, zamrażarki, tostery elektryczne do chleba, urządzenia do wyrobu kanapek na gorąco, urządzenia do wyrobu
wafli, do wyrobu gofrów, opiekacze do chleba elektryczne,
mikro-opiekacze, elektryczne urządzenia do wypieku pieczywa, do gotowania ryżu, grille elektryczne, wentylatory
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stojące i wiszące, grzejniki, klimatyzatory, latarki, oświetlenia
sufitowe, zapalarki do gazu, zapalarki do gazu na baterie, ekspresy do kawy przelewowe i ciśnieniowe elektryczne, płyty
grzejne gazowe i elektryczne, filtry do wody pitnej, kominki
domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe
i elektryczne, lampy oświetleniowe, nawilżacze powietrza,
piece kąpielowe, podgrzewacze wody jako aparatura, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, chłodziarki, aparatura do destylacji wody, urządzenia do nawadniania ogrodów,
kolektory słoneczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania
pomieszczeń, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, żarówki, urządzenia do suszenia i wędzenia wędlin, frytkownice,
garnki elektryczne, podgrzewacze żywności, podgrzewacze talerzy, pasteryzatory, piece piekarnicze, przybory kuchenne elektryczne, rożna, palniki olejowe, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, filtry do instalacji wody
pitnej, wodotryski ozdobne, generatory gazu opałowego,
12 ciągniki ogrodowe, 17 węże ogrodowe do podlewania, węże do szamba, 21 garnki, garnki kilkuelementowe,
zestawy garnków, rondle, czajniki nieelektryczne, termosy,
patelnie, pojemniki na pieczywo i na artykuły żywnościowe, suszarki naczyń nieelektryczne, tace do użytku w gospodarstwie domowym, garnki do mleka, maszynki do wykonywania kiełbas nieelektryczne, otwieracze do puszek
i do butelek ręczne, zestawy otwieraczy do puszek i do butelek nieelektryczne, szybkowary nieelektryczne, brytfanny,
zaparzacze do kawy, herbaty i ziół nieelektryczne, maszynki
do mielenia mięsa nieelektryczne, części zamienne do maszynek do mięsa.
(210) 505225
(220) 2019 10 04
(731) MAŁEK IRENEUSZ MALEK RECRUITMENT, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MALEK Recruitment
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

505248
(220) 2019 10 04
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
gostyńskie mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE
7,5% tłuszczu SM Gostyń

03.04.02, 03.04.25, 03.04.26, 11.03.04, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mleko zagęszczone niesłodzone, mleko zagęszczone w tym także o obniżonej zawartości laktozy, mleko skondensowane.
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505249
(220) 2019 10 04
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
mleko ZAGĘSZCZONE słodzone 8,0% tłuszczu
gostyńskie SM Gostyń

(531)

03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 08.03.01,
11.01.02, 11.03.04, 19.03.01, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mleko zagęszczone słodzone, mleko zagęszczone w tym także o obniżonej zawartości laktozy,mleko
skondensowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

505251
(220) 2019 10 04
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
GOSTYŃSKIE MASŁO Ekstra SM Gostyń Ekstra
MASŁO GOSTYŃSKIE Zawartość tłuszczu 83%

(531)

03.04.02, 03.04.24, 03.04.25, 03.04.26, 25.01.19, 26.01.15,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masła, masła z dodatkiem oleju roślinnego,
masełka smakowe, maślane mix-y, w tym wykonane także
z obniżoną zawartością laktozy.
505870
(220) 2019 10 21
BIOONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) OWOC I KROPKA
(510), (511) 5 preparaty lecznicze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, witaminy i preparaty
witaminowe, żelki witaminowe, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy
diety, mineralne suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, suplementy diety dla zwierząt, żywność dla niemowląt, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, sub(210)
(731)
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stancje chłonne do higieny osobistej, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe
przystosowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów niemedycznych, mineralne suplementy odżywcze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, pieczywo dla diabetyków, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty witaminowe,
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi
[lecznicze], preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, preparaty pobudzające apetyt, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), preparaty medyczne
do odchudzania, wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego, oleje lecznicze, tran, tłuszcze do celów medycznych, produkty żywnościowe dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, przeciwutleniacze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, tran, tabletki witaminowe,
żywność dla diet medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych, wywary
z ziół leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, wyciągi
z ziół leczniczych, wyciągi z roślin leczniczych, środki o działaniu zbliżonym do leków do celów medycznych i leczniczych, preparaty ziołowe, napary lecznicze, herbatki lecznicze, guma do żucia do celów leczniczych, produkty do zwalczania drobnoustrojów do powstrzymywania rozkładu mikrobiologicznego, preparaty higieniczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, błonnik
pokarmowy, chleb wzbogacony witaminami do celów terapeutycznych, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany
do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier dietetyczny do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, środki do tępienia szkodników, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe do ran, plastry,
plastry lecznicze, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne,
plastry na odciski, bandaże opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże uciskowe [opatrunki], nutraceutyki, 29 jaja,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), ryby, owoce morza i mięczaki
(nieżywe), oleje i tłuszcze, nabiał i substytuty nabiału, jaja
ptasie i produkty z jaj, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony
na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów,
pasty rybne i z owoców morza, produkty serowarskie, desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania składające się głównie z mięsa,
gotowe dania z mięsa, desery owocowe, ekstrakty do zup,
gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gu-
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lasze, kiełbaski rybne, kiełbaski wegetariańskie, koncentraty
zup, kostki do zup, mieszanki do zup, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, mrożone pakowane
przystawki składające się głównie z owoców morza i ryb,
potrawy mięsne gotowane, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie
warzyw, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzynowych, tofu, soja [przetworzona], sałatki gotowe, zupy
w puszkach, zupy w proszku, zupy (składniki do sporządzania -), zupy, zapiekanki [żywność], jogurt, kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, masło, maślanka, mleczne produkty,
mleko kokosowe do celów kulinarnych, napoje na bazie
mleka, napoje na bazie jogurtu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konserwy, marynaty, mieszanki warzywne, mieszanki
owoców i orzechów, oliwki [przetworzone], nasiona przetworzone, orzechy jadalne, owoce konserwowane, owoce
przetworzone, sałatki owocowe, rodzynki, śliwki suszone,
sułtanki, suszone grzyby jadalne, sałatki warzywne, kawior,
anchois, ryby przetworzone, potrawy rybne, pasta rybna,
ryby suszone, ryby wędzone, żywność przygotowywana
z ryb, wędliny, potrawy gotowe głównie na bazie mięsa, potrawy gotowe głównie na bazie ryb, potrawy gotowe głównie na bazie przetworzonych warzyw i owoców, potrawy
gotowe głównie na bazie mleka i produktów mlecznych,
przeciery warzywne, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, przekąski z owoców, przygotowane ślimaki, desery
mleczne i owocowe, zapiekanki, zagęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), gotowe potrawy na bazie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, guma do żucia, przekąski i dodatki
z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, masło,
śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie
na bazie mięsa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie
na bazie ryb, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie
na bazie przetworzonych warzyw i owoców, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie mleka i produktów
mlecznych, dziczyzna, ryby, drób, mięso wędliny, kiełbasy,
flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa
gotowane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki
ziemniaczane, suszone owoce, mrożone owoce, skórki owocowe, gotowane owoce, galaretki, dżemy, mleko, mięso,
ryby, drób, dziczyzna, konserwowane, mrożone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, rodzynki, nasiona spożywcze,
migdały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe, mleko
migdałowe, galaretki, dżemy, kompoty, przekąski ziemniaczane, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie soi, mieszanka bombaj (indyjska
przekąska), przekąski ze skórek wieprzowych, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
sera, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie kokosu,
przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przetwory twarożkowe, warzywa przetworzone, przetworzony ser, nasiona przetworzone, korzenie przetworzone,
orzechy przetworzone, przetworzone buraki, przetworzone
morele, przetwory do zup jarzynowych, hot dogi (gotowe),
30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, żelki, batony czekoladowe, batony zbożowe, sól, musztarda, ocet,
sosy [przyprawy], przyprawy, lód, dania gotowe i wytrawne
przekąski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki
i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie
makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól,
przyprawy i dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada, desery, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
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cze i nadzienia, produkty pszczele, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, skrobia i wyroby z tych towarów, przetworzone
ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, preparaty
do pieczenia i drożdże, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, drożdże i zaczyny, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, makarony, zagęszczacze naturalne do gotowania żywności,
preparaty zbożowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty
do ciast, aromaty do żywności, mieszanki przypraw, marynaty, kremy czekoladowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, produkty na bazie czekolady, polewy
do lodów, sosy, zioła suszone, desery lodowe, mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze mrożone,
aromaty kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki,
ekstrakty czekoladowe, wyroby z kakao, syrop czekoladowy,
chipsy [produkty zbożowe], chrupki zbożowe, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, lasagne, placki, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski składające
się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, sushi, tortille, spody
do pizzy, wyroby czekoladowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owocowe, chrupiące
pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, kasze, kasza
manna, kuskus, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, cukier, miód, melasa, proszek do pieczenia, drożdże, przekąski
składające się głównie z mąki i produktów zbożowych, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, pieczywo,
kit pszczeli, mleczko pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], żelki na bazie
gotowych owoców i warzyw, przekąski wieloziarniste,
chrupki serowe [przekąski], przekąski z musli, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie tortilli, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski na bazie zbóż, kruche rurki (chińska
przekąska), przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski
wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski z pieczywa chrupkiego, wyciskane
przekąski zawierające kukurydzę, przekąski wytwarzane
z muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, przekąski na bazie muesli, przekąski wykonane z mąki razowej, gotowe
przekąski na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów,
przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wykonane
z mąki sojowej, przekąski zbożowe o smaku sera, dmuchane
kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski przygotowane
z mąki ziemniaczanej, gotowe do spożycia solone przekąski
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski
składające się z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski składające się głównie
ze zboża, chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], przekąski słone na bazie mąki, przekąski na bazie wafli ryżowych,
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie
kukurydzy, przekąski w postaci ciast owocowych, zioła prze-
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tworzone, przetwory spożywcze na bazie słodu, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, koktajle lodowe, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rolne, produkty z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ziarna, produkty rolne, ogrodnicze,
oraz leśne nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, grzyby, rośliny,
nieprzetworzone wodorosty jadalne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, świeże owoce, orzechy, warzywa
i zioła, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], żywe
rośliny owocowe, rośliny doniczkowe, sadzonki, żywe rośliny
do akwariów, 32 syropy do wyrobu napojów, napoje owocowe i soki owocowe, piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, lemoniady
(syropy do -), koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, likiery (preparaty do sporządzania -), moszcz konserwowany, niesfermentowany, pastylki do napojów gazowanych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do sporządzania napojów, piwo
i produkty piwowarskie, drinki na bazie piwa, imitacja piwa,
kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], pastylki do napojów, lemoniada, napoje izotoniczne, 35 sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych
następujących towarów: artykułów spożywczych, żywności,
produktów leczniczych, suplementów diety, preparatów
dietetycznych, napojów, alkoholi, płodów rolnych, produktów ogrodniczych i leśnych, kwiatów, żywności ekologicznej, kosmetyków, środków czystości, środków higieny,
odzieży, obuwia, toreb, portfeli, książek, publikacji, poradników, gier, zabawek, artykułów sportowych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, sprzętu elektronicznego, zegarków, biżuterii, sprzętu
do gotowania, tytoniu, przyborów dla palaczy, artykułów
piśmienniczych, artykułów papierniczych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami lojalności konsumenta, telemarketing, marketing ukierunkowany, wypożyczanie stoisk handlowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, badania rynkowe, usługi aukcyjne, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, nabywanie towarów i usług dla innych firm, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
skomputeryzowane zamówienia towarów, telemarketing,
świadczenie usług porównania cen online, udzielanie infor-
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macji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w zakresie
analizy cen, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług
świadczonych przez firmy wysyłkowe, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe,
informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk
na targach handlowych, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, usługi informacyjne w zakresie handlu dla
konsumentów, udostępnianie informacji i wiadomości dot.
handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego.
505968
(220) 2019 10 23
SUNHILL NATALIA ACHREM SPÓŁKA JAWNA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWA
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.03.15, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12, 27.01.25
(510), (511) 35 usługi centrów handlowych, mianowicie
zarządzanie biznesem centrów handlowo-usługowych,
budynków biurowych, kawiarni, restauracji, obiektów sportowych i rekreacyjnych, doradztwo biznesowe, pomoc
biznesowa, zarządzanie przedsiębiorstwem i usługi administracyjne, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
i ich obsłudze, administracja przedsiębiorstw handlowych,
reklama, marketing i promocja sprzedaży, planowanie działań reklamowych, zarządzanie działaniami marketingowymi,
organizowanie i prowadzenie wydarzeń promocyjnych, prezentacja firm w Internecie i innych mediach, prezentacja towarów w centrach handlowych i mediach komunikacyjnych
w celach detalicznych, pośrednictwo i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich, w tym w kontekście handlu
elektronicznego, usługi związane z programami lojalnościowymi, motywacyjnymi i premiowymi, analizy biznesowe,
badania i usługi informacyjne, usługi sprzedaży detalicznej,
usługi hurtowe i usługi sprzedaży wysyłkowej świadczone także przez Internet, 36 zarządzanie nieruchomościami,
wynajmowanie nieruchomości i organizowanie wynajmu
nieruchomości, 39 użyczanie miejsc parkingowych i garaży,
magazynowanie, wynajmowanie magazynów.
506932
(220) 2019 11 19
STASIO KONRAD, SUCHY FILIP FK INVESTMENT
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) doSopotu CLUB & LOUNGE
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507990
(220) 2019 12 12
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 11.03.01
(510), (511) 41 usługi klubów [dyskotek], nocne kluby,
43 puby, koktajlbary.
(210)
(731)
(540)
(540)

507324
(220) 2019 11 28
JACHOWSKI ANDRZEJ, Dąbrowno
(znak słowno-graficzny)
GrupaSerwisowa

(531) 24.15.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 przetwarzanie transakcji płatniczych
za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe świadczone
za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w wypłacaniu i przyjmowaniu pieniędzy, 37 sprzątanie pomieszczeń
na ładunki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
budynków użyteczności publicznej, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja,
czyszczenie budynków, konserwacja budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie budynków (powierzchni zewnętrznych), 38 przekierowywanie wszelkiego rodzaju
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], świadczenie usług komunikacji głosowej
przez Internet, transmisja danych audio za pośrednictwem
Internetu, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja danych, zapewnianie dostępu
do internetowych linii czatowych, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnianie linii
do czatów przy wykorzystaniu Internetu, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (web messaging),
transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], 39 usługi magazynowe, przeładunek kontenerów.
(210) 507700
(220) 2019 12 06
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) LEON
(510), (511) 30 ciasta, gotowe potrawy oparte na kluskach,
naleśniki, pizze, 43 restauracje, bary, pizzerie.

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18,
05.03.11
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie
napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów,
dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze,
29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne,
napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka,
jogurty, jogurty pitne, kefiry, śmietana, napoje zawierające
bakterie kwasu mlekowego, napoje na bazie jogurtu, napoje
mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
proteinowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
wyciągi do sporządzania napojów.
508261
(220) 2019 12 19
ŁAGUCIN WŁODZIMIERZ MB BIURO PROJEKTOWE,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Mito Batteries energy for your ideas

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 ogniwa i baterie elektryczne.
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508419
(220) 2019 12 23
GÓRALSKI JERZY PPHU MIA ROMA, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
Lody Roma 1946

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 30 desery lodowe, desery z warstwą lodów,
owoców i bitej śmietany [parfait], jogurt mrożony [lody spożywcze] jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody aromatyzowane
alkoholem, lody bez mleka, lody mleczne, lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lizaki lodowe, lody wodne
[sorbety], lody włoskie, lody typu Sandwich, lody owocowe
w postaci batonów, lody na patyku, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje z lodów, polewy do lodów, produkty lodowe na bazie
soi, rożki z lodów, rurki waflowe [ciastka], słodycze lodowe,
sorbety, substancje do wiązania lodów, substytuty lodów,
substytuty lodów na bazie soi, środki wiążące do lodów
spożywczych, torty lodowe, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze mrożone, wegańskie lody, wafelki, wafelki do lodów
(w kształcie stożka), owocowe lody, naturalne środki wiążące
do lodów, mieszanki do lodów, mieszanki do rożków lodowych, lody z owocami, lody zawierające czekoladę, lody wielosmakowe, jadalne rzeźby lodowe, 43 dekorowanie ciast,
dekorowanie żywości, herbaciarnie, kawiarnie, lodziarnie,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, rzeźbienie w jedzeniu, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi cateringowe, usługi restauracyjne.
509125
(220) 2020 01 17
MEDTECH POLSKA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MedTech POLSKA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, bezpośrednia reklama pocztowa,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, badania i analizy rynkowe, analiza
danych biznesowych, analiza trendów biznesowych i marketingowych, prace biurowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania konsumenckie,
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
analizy gospodarcze, badania statystyczne, analizy i raporty
statystyczne, publikowanie tekstów reklamowych, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji
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i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy
biznesowej, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, dostarczanie
informacji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego
doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, pośrednictwo w sprzedaży szkoleń,
konferencji, warsztatów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie ofert produktów szkoleniowych i edukacyjnych, prezentowanie ofert produktów medycznych,
prezentowanie ofert usług medycznych, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach, 41 edukacja,
edukacyjne usługi doradcze, informacja o edukacji, nauczanie, usługi i aktywności edukacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych, nauczania indywidualnego, prezentacji, warsztatów,
sesji prywatnych, spotkań, zajęć, seminariów, sympozjów,
konferencji, także w małych grupach, udostępnianie informacji o zarządzaniu, biznesie oraz konsultacjach dla rozwoju i szkolenia edukacyjnego i zawodowego, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi
edukacji elektronicznej i informacji w zakresie zapewnienia
edukacji i szkoleń za pośrednictwem cyfrowych materiałów
audio i audiowizualnych oraz informacje na bazie tekstów
za pośrednictwem Internetu, za pomocą środków elektronicznych, publikacja i dystrybucja prac kreowanych, zawierających informacje będące kombinacją materiałów audio,
wizualnych i tekstów pisanych oraz ich kombinacji w postaci dokumentów, publikacji, broszur, arkuszy informacyjnych,
wiadomości tekstowych, wiadomości audio i audiowizualnych, usługi i aktywności w zakresie publikacji elektronicznych prac kreowanych zawierających teksty, obrazy,
materiały audio i/lub audiowizualne oraz ich kombinacje
w postaci multimediów, książek elektronicznych, magazynów elektronicznych, periodyków, broszur elektronicznych,
elektronicznych materiałów reklamowo-promocyjnych,
publikacji elektronicznych, ulotek elektronicznych, broszur
elektronicznych, wszystkie w postaci elektronicznej do dystrybucji elektronicznej w formatach elektronicznych i na nagranych nośnikach, usługi publikacji druków papierowych,
publikowanie prac tekstowych i graficznych, materiałów
edukacyjnych, książek, magazynów, periodyków, broszur,
ulotek, tematycznych arkuszy informacyjnych, dystrybucja druków papierowych, wszystkie wyżej wymienione dla
szkoleń informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych w zakresie biznesu, zarządzania, konsultacji i doradztwa, usługi
wydawnicze, 42 badania naukowe, naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza
i badanie towarów oraz usług, usługi w zakresie nauki, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów i usług medycznych, analizy, badania i rozwój biochemiczny, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
usługi w zakresie opracowywania metod testowania, prace
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badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, badania i rozwój w dziedzinie
preparatów diagnostycznych, usługi w zakresie analizy danych technicznych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, usługi projektowania, doradztwo medyczne, udzielanie porad w dziedzinie technologii medycznych i nauk
medycznych, doradztwo związane z badaniami i rozwojem
w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania naukowe, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, laboratoria
medyczne, badania naukowe do celów medycznych, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, badania
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji
na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, udostępnianie platformy
internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert
usług medycznych, hosting platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert usług medycznych,
udostępnianie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych
przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, hosting platformy internetowej umożliwiającej
prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług medycznych przez klientów detalicznych, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, usługi eksperckie, w tym inżynierskie, w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym, ekspertyzy inżynieryjne, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych towarów
i usług, wydawanie certyfikatów twórcom innowacyjnych
towarów i usług, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, informacja o powyższych
usługach, informacja o ww. usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

509398
(220) 2020 01 24
ROSAK HUBERT, Bronisławów
(znak słowno-graficzny)
Róża Wiatrów

wypożyczanie dozowników wody pitnej, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi osobistych kucharzy, stołówki, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, bary szybkiej obsługi [snack-bary].
509562
(220) 2020 01 29
KROSSTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KROSSTECH

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 24.15.01, 24.15.21,
26.13.25
(510), (511) 6 stojaki metalowe, metalowe stojaki na rowery,
metalowe stojaki na silniki, przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], metalowe stojaki do przechowywania rowerów,
stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu na rowery, wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, metalowe wiaty dla rowerów, metalowe
zamki do rowerów, metalowe urządzenia do parkowania
rowerów, zamki do rowerów, wieszaki z metalu, metalowe
wieszaki na rowery, metalowe wieszaki na opony, metalowe
wieszaki na boksy dachowe, metalowe wieszaki na obrazy,
modułowe wiaty metalowe, wiaty z metalu, metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki], wiaty [budynki] z metalu,
wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, wiaty wykonane
z metalowych, prefabrykowanych materiałów izolowanych,
wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych.
509578
(220) 2020 01 29
OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWY WIKING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jantar
(540) (znak słowny)
(540) Nowy Jantar
(510), (511) 43 hotele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)

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

(531) 27.05.01, 01.01.17
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, usługi rozrywkowe,
usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], organizowanie loterii, 43 restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, kafeterie [bufety], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], pensjonaty, usługi barowe,
usługi hotelowe, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal
na zebrania, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
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509731
(220) 2020 02 03
DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Pruszków
(znak słowno-graficzny)
Lepsze Nieruchomości

(531) 27.05.01, 27.05.21, 07.01.08, 24.15.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencja nieruchomości, agencja pośrednictwa
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w handlu nieruchomościami, biuro pośrednictwa handlu
nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, finansowanie projektów deweloperskich, inwestowanie w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, opieka nad inwestycjami, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem.
510562
(220) 2020 02 24
ABRAMOWSKI ANDRZEJ SŁAWOMIR ZNICZ POLSKI
WYTWÓRNIA ZNICZY ANDRZEJ ABRAMOWSKI,
Kałuszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Abramowski ZNICZ POLSKI

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece kuliste, świece kościelne, znicze, wkłady wymienne do zniczy,
olejowe wkłady do zniczy, olejowo-woskowe wkłady do zniczy, parafinowe wkłady do zniczy, znicze nagrobne, nieelektryczne, knoty do lamp, 11 znicze elektryczne, znicze ledowe, lampki nagrobne, świece LED, krzyże LED, figurki/postaci
Matki Boskiej LED, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji
towarów: świece, świece woskowe, świeczki, świece kuliste,
świece kościelne, znicze, olejowe wkłady do zniczy, parafinowe wkłady do zniczy, znicze nagrobne, nieelektryczne i elektryczne, knoty do lamp.
(210)
(731)
(540)
(540)

510577
(220) 2020 02 24
TOPÓR PIOTR, Bańska Wyżna
(znak słowno-graficzny)
Zbóje

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty fonograficzne, wszelkie nośniki z utworami muzycznymi zespołu muzycznego, nagrane nośniki
z plikami elektronicznymi w postaci utworów muzycznych
zespołu muzycznego, 41 wykonywanie koncertów przez zespół muzyczny, wykonywanie utworów muzycznych przez
zespół muzyczny, komponowanie utworów muzycznych
przez zespół muzyczny, nagrywanie muzyki przez zespół
muzyczny, organizacja koncertów.
(210)
(731)
(540)
(540)

510583
(220) 2020 02 24
CIESIELSKA MONIKA MAGDALENA, Łódź
(znak słowno-graficzny)
DR lifestyle

Nr ZT33/2020

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.23, 20.01.17, 29.01.13
(510), (511) 16 jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalendarze,
planery, planery drukowane, planery ścienne, planery kieszonkowe, stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań [agendy], planery na biurko, wkłady uzupełniające do kalendarza,
kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko
z kalendarzem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty ćwiczeń, szablony
[artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla dzieci, książki z grafiką, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, podkładki, 35 agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, prezentowanie produktów i usług, również w mediach i on-line,
dla celów sprzedaży, obróbka tekstów, usługi reklamowe
on-line i off-line, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, sprzedażowych
i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców lub
sprzedawców towarów i usług, sprzedaż, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on-line
i off-line towarów w postaci: jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalendarze, planery, kalendarze, planery drukowane, kalendarze, planery ścienne, kalendarze, planery kieszonkowe,
stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań [agendy], kalendarze, planery na biurko, wkłady uzupełniające do kalendarza,
kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko
z kalendarzem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty ćwiczeń, szablony
[artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla dzieci, książki z grafiką, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, podkładki, pudełka
na lunchbox, plakaty, kubki, wagi, wagi kuchenne, małe AGD,
ceramika do użytku domowego, naczynia, magnesy na lodówkę, worki na siłownię, topy [odzież], szaliki, szlafroki, sukienki damskie, swetry, spodenki, spódnice, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, podkoszulki, paski [odzież], odzież wierzchnia
dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, legginsy, koszulki z nadrukami,
koszulki z krótkim rękawem, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, koszule, dolne części ubrań [odzież], bluzki, bluzy
sportowe, bielizna dla mężczyzn, bielizna damska, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, obuwie,
nakrycia głowy, 41 kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe,
kursy korespondencyjne, prowadzenie kursów, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem,
prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych
związanych z osobistym zarządzaniem czasem, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, publikacje
multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji on-line, działalność wydawnicza,
publikacja i redagowanie książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów dru-
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kowanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
usługi w zakresie publikacji książek, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], wydawanie audiobooków, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w internecie, produkcja filmów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup
dyskusyjnych (mastermind), usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń, szkolenia biznesowe,
szkolenia edukacyjne, organizacja webinariów, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizacja imprez sportowych, szkolenia sportowe, świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, treningi
zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
organizacja obozów sportowych, fotoreportaże, usługi fotograficzne, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi
ciała, planowanie i nadzorowanie diety, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi świadczone przez dietetyków.
(210) 510587
(220) 2020 02 24
(731) CIESIELSKA MONIKA MAGDALENA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Dr Lifestyle
(510), (511) 16 jadłospisy, drukowane jadłospisy, planery, kalendarze, planery drukowane, planery ścienne, planery kieszonkowe, stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań [agendy], planery na biurko, wkłady uzupełniające do kalendarza,
kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko
z kalendarzem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty ćwiczeń, szablony
[artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla dzieci, książki z grafiką, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, podkładki, 35 agencje
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, prezentowanie produktów i usług, również w mediach i on-line,
dla celów sprzedaży, obróbka tekstów, usługi reklamowe
on-line i off-line, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, sprzedażowych
i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców lub
sprzedawców towarów i usług, sprzedaż, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on-line
i off-line towarów w postaci: jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalendarze, planery, kalendarze, planery drukowane, kalendarze, planery ścienne, kalendarze, planery kieszonkowe,
stojaki na kalendarz, kalendarze spotkań [agendy], kalendarze, planery na biurko, wkłady uzupełniające do kalendarza,
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kalendarze z kartkami do wyrywania, podkładki na biurko
z kalendarzem, organizery osobiste, organizery kieszonkowe, notatniki [notesy], zeszyty, zeszyty ćwiczeń, szablony
[artykuły piśmienne], tablice na notatki, tablice magnetyczne
do planowania zajęć i spotkań, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, książki, okładki książkowe, książki do rysowania, książki dla dzieci, książki z grafiką, materiały szkoleniowe i instruktażowe, artykuły biurowe, podkładki, pudełka
na lunchbox, plakaty, kubki, wagi, wagi kuchenne, małe AGD,
ceramika do użytku domowego, naczynia, magnesy na lodówkę, worki na siłownię, topy [odzież], szaliki, szlafroki, sukienki damskie, swetry, spodenki, spódnice, skarpetki, rajstopy, rękawiczki, podkoszulki, paski [odzież], odzież wierzchnia
dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, legginsy, koszulki z nadrukami,
koszulki z krótkim rękawem, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, koszule, dolne części ubrań [odzież], bluzki, bluzy
sportowe, bielizna dla mężczyzn, bielizna damska, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, akcesoria na szyję, obuwie,
nakrycia głowy, 41 kursy instruktażowe, kursy szkoleniowe,
kursy korespondencyjne, prowadzenie kursów, organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych online, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem,
prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa dotyczące opracowywania
kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych
związanych z osobistym zarządzaniem czasem, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, publikacje
multimedialne, udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie publikacji on-line, działalność wydawnicza,
publikacja i redagowanie książek, publikacja gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
usługi w zakresie publikacji książek, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], wydawanie audiobooków, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, produkcja filmów innych niż reklamowe, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup
dyskusyjnych (mastermind), usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, warsztaty w celach
szkoleniowych, warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
nauczanie i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń, szkolenia biznesowe,
szkolenia edukacyjne, organizacja webinariów, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizacja imprez sportowych, szkolenia sportowe, świadczenie usług
edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, treningi
zdrowotne i treningi fitness, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi w zakresie szkoleń i rekreacji,
organizacja obozów sportowych, fotoreportaże, usługi fotograficzne, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, 44 doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kontroli wagi
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ciała, planowanie i nadzorowanie diety, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi świadczone przez dietetyków.
(210) 510700
(220) 2020 02 27
(731) MONDOFIX INC., Blainville, CA
(540) (znak słowny)
(540) FIX AUTO
(510), (511) 35 franchising w szczególności oferowanie pomocy technicznej i wsparcia dla osób trzecich w zakładaniu
i prowadzeniu centrów usług motoryzacyjnych, centrów
napraw i konserwacji, usługi rozwoju działalności gospodarczej, prowadzenia i zarządzania placówkami składającymi
się z serwisu samochodowego, centrów naprawy i konserwacji, wsparcie biznesowe związane z zakładaniem franczyz,
przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących lokali
franczyzowych, negocjowanie warunków dzierżawy lokali
franczyzowych, doradztwo biznesowe dotyczące franchisingu, negocjowanie umów franczyzowych, usługi doradztwa
biznesowego związane z przygotowywaniem umów franczyzowych, usługi doradztwa, pomocy, nadzoru i wsparcia
związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności franczyzowej, 37 usługi naprawy i konserwacji samochodów,
usługi w zakresie wymiany i naprawy karoserii samochodowych, wymiana szyb przednich, usługi napraw po kolizyjnych, budowanie punktów sprzedaży detalicznej.
510788
(220) 2020 02 28
OPERATOR LECHICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LECHICKA
(510), (511) 35 administrowanie hotelami, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi agencji public relations,
36 administrowanie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, 39 organizowanie wycieczek,
wynajmowanie miejsc parkingowych, zwiedzanie turystyczne, 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
informacje o wypoczynku, 43 usługi świadczone przez:
hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, rezerwacje miejsc w hotelach i w pensjonatach, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, usługi biura (agencji) zakwaterowania hoteli, pensjonatów, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, usługi świadczone przez restauracje, usługi
świadczone przez restauracje samoobsługowe, usługi świadczone przez stołówki, usługi świadczone przez bary szybkiej
obsługi (snack-bary), usługi świadczone przez kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi zakwaterowania w zakresie obozów turystycznych, usługi zakwaterowania w zakresie obozów wakacyjnych, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady).
(210)
(731)

(210) 511097
(220) 2020 03 09
(731) PACEK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport,
tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi tłumaczeń ustnych,
transkrypcja w alfabecie Braille’a, tłumaczenie w alfabecie
Braille’a, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenie języka migowego, tłumaczenia (usługi -), tłumaczenia językowe ustne,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, usługi w zakresie
rezerwacji teatralnych, usługi w zakresie rezerwacji biletów
do teatru, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy
sportowe, usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy
rozrywkowe, usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów
na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów na spektakle, usługi rezerwacji biletów na koncerty, usługi rezerwacji biletów do teatru
i na koncerty, usługi rezerwacji biletów do teatru, usługi kas
biletowych, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, usługi biur sprzedaży
biletów teatralnych, usługi agencji sprzedaży biletów online
do celów rozrywkowych, usługi agencji sprzedaży biletów
na imprezy rozrywkowe, usługi agencji rezerwujących bilety
kinowe, usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie
miejsc na pokazy, rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja
biletów teatralnych, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, organizacja rezerwacji
biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, biura rezerwacji biletów koncertowych, dostarczanie biuletynów w dziedzinie
gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing],
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
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tronicznej, komputerowy skład drukarski [DTD], konsultacje
edytorskie, korekta rękopisów, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie
przemówień politycznych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, pisanie scenariuszy
filmowych, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania
za pośrednictwem usług teletekstu, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, publikacja
broszur, publikacja czasopism, publikacja drukowanych książek telefonicznych, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja
kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek
i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych, publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikacja wyników badań klinicznych,
publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie
czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w internecie, publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie fotografii, publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety
dla klientów w internecie, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, publikowanie katalogów dotyczących podróży, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie książek dotyczących ligi rugby, publikowanie
książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie książek,
magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek
z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, publikowanie książek
związanych z rozrywką, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności
intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych związanych z francuskimi winami, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, publikowanie
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materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, publikowanie materiałów
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek, publikowanie naukowych
czasopism informacyjnych, publikowanie nut, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów,
publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników, publikowanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie roczników [kronik szkolnych],
publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, publikowanie słów piosenek w postaci książek, publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów,
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów
muzycznych, publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM,
publikowanie ulotek, publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż
reklamowe, sprawozdania wiadomości, świadczenie usług
w zakresie studiów nagrań wideo, transkrypcja muzyki
na rzecz osób trzecich, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, udostępnianie czasopisma online
obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych
nie do pobrania, udostępnianie podręcznych księgozbiorów
literatury i archiwów dokumentacyjnych, udostępnianie powieści graficznych online, nie do pobrania, udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką
języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udzielanie informacji
związanych z publikowaniem, usługi agencji w zakresie
sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi agencji
w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi dziennikarskie, usługi
kaligrafii, usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek,
usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów, usługi pisania przemówień

18

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

do celów nie reklamowych, usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby nie reklamowe, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi publikacji, usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, usługi reporterskie, usługi świadczone przez agencje literackie, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji
map, usługi w zakresie publikacji książek, usługi w zakresie
publikacji przewodników, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi w zakresie transkrypcji muzyki, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie audiobooków,
wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie prospektów, wydawanie przewodników turystycznych, wydawanie publikacji
medycznych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zakłady konne, zakłady, wyścigi psów, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, usługi w zakresie zakładów sportowych, usługi w zakresie zakładów
sportowych on-line, usługi w zakresie zakładów piłkarskich,
usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo,
usługi w zakresie notowań wyników sportowych, usługi
w zakresie gry w pokera, usługi w zakresie giełdy zakładów,
usługi w zakresie bingo, usługi świadczone przez kasyna,
usługi sal bingo, usługi organizowania zakładów, usługi loterii, usługi kasyn on-line, usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi hazardowe on-line, udzielanie informacji
związanych z wyścigami, udzielanie informacji związanych
z końmi wyścigowymi, udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów
i sprzętu kasyn, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, prowadzenie wyścigów konnych, prowadzenie loterii
na rzecz osób trzecich, prowadzenie loterii, prowadzenie gier
losowych dla wielu graczy, organizowanie loterii, losowanie
nagród [loterie], kasyna, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], administrowanie [organizacja] grą
w pokera, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich,
hazard, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi
sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie gier wideo,
usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu
związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, dziecińce zwierzęce, muzea, muzea [usługi -]
[wystawy], obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi,
obsługa lunaparków, obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa przejażdżek kolejką
górską [w wesołych miasteczkach], oceanaria [rekreacja],
ogrody botaniczne, produkcja występów w parkach rozrywki, prowadzenie muzeów, prowadzenie ogrodów zoologicznych, prowadzenie parków rozrywki, prowadzenie parków
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wodnych, rozrywka w postaci parków wodnych i parków
rozrywki, rozrywka w postaci przejażdżek w parkach rozrywki, świadczenie usług w zakresie parków tematycznych, udostępnianie kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tematycznych
parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy),
usługi kustoszy muzeów, usługi muzeów [wystawy], usługi
parków rekreacyjnych, usługi parków rozrywki, usługi parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, usługi parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi placów zabaw, usługi
rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, usługi
świadczone przez baseny i kompleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, usługi świadczone przez muzea związane z mikroskopią, usługi świadczone przez muzea, usługi terenów rekreacyjnych, usługi w zakresie mobilnego mini zoo, usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, usługi w zakresie parków tematycznych, usługi wesołych miasteczek,
wesołe miasteczka, wesołe miasteczka (obsługa -), wystawy
muzealne, zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, zapewnianie usług w zakresie parków wodnych, zapewnianie zjeżdżalni wodnych do celów rekreacyjnych, zoo,
adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing, edycja nagrań audio,
edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja
-), fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mastering płyt, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż filmów
fotograficznych, montaż filmów (kinematograficznych -),
montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów
radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm
dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki,
nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm wideo, obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów,
opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo, prezentowanie programów radiowych,
prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja
dysków wideo na rzecz osób trzecich, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów
telewizyjnych, produkcja efektów specjalnych do radia, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów
specjalnych do telewizji, 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 edukacyjnych, produkcja filmów
w celach rozrywkowych, produkcja filmów wideo, produkcja
filmów wideo i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych,
produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produk-
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cja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produkcja kaset wideo, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów,
produkcja muzyczna, produkcja muzycznych filmów wideo,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań
dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwiękowych
i muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja
nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo,
produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja obrazów animowanych, produkcja oper, produkcja oryginalnych egzemplarzy
nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja pokazów
rewiowych przed publicznością na żywo, produkcja prezentacji audiowizualnych, produkcja programów animowanych
i z udziałem aktorów, produkcja programów animowanych
do użytku w telewizji i telewizji kablowej, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja
programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna,
produkcja radiowych programów rozrywkowych, produkcja
rozrywki audio, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja
taśm wideo, produkcja taśm wideo do użytku firmowego
podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, produkcja
taśm wideo i dysków wideo, produkcja telewizyjna, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja
wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, programowanie [układanie rozkładu programów] w globalnych sieciach komputerowych, produkowanie taśm wideo na użytek
korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, projekcja filmów do celów technicznych, projekcja filmów do celów medycznych, przygotowywanie i realizacja
programów telewizyjnych i radiowych, przygotowywanie
programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
programów radiowych, realizacja filmów animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach, realizacja nagrań audiowizualnych, realizacja nagrań
fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych
na żywo, realizacja rozrywki na żywo, realizacja rozrywki
w formie taśm wideo, realizacja telewizyjnych programów
rozrywkowych, realizacja transmisji radiowych, realizowanie
rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, reżyseria filmowa, inna niż
reżyseria filmów reklamowych, selekcja i kompilacja nagrań
muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, studia nagrań (usługi -), świadczenie
usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, taśmy
wideo (produkcja filmów na -), tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów,
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udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie rozrywki
multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie studiów audio lub wideo, układanie rozkładu programów
telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych
[planowanie], usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, usługi edycji wideo
na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi filmowania z powietrza, usługi fotografów, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi produkcji
taśm audio, usługi studia do prób [nagrywanie], usługi studia
nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usługi studiów nagrań, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, usługi studiów nagrań w zakresie wideo, usługi studiów telewizyjnych, usługi studiów
w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi
w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo,
usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie
nagrań, usługi w zakresie nagrań fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań wideo,
usługi w zakresie nagrań audio i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi
w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie produkcji muzycznej,
usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych,
usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie
produkcji programów radiowych, usługi w zakresie realizacji
rozrywkowych filmów animowanych, usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier wideo, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, administrowanie
[organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy
(organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -)
[edukacja lub rozrywka], konkursy przez telefon, organizacja
gier, organizacja i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiarstwa figurowego, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów w dziedzinie
rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizacja regat
jachtowych, organizacja seminariów, organizacja turniejów
golfowych, organizacja turniejów sportowych, organizacja
turniejów szachowych, organizacja turniejów tenisowych,
organizacja wyścigów psów, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach
edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych,
organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja zawodów dotyczących pojazdów
mechanicznych, organizacja zawodów lekkoatletycznych,
organizacja zawodów rekreacyjnych, organizacja zawodów
w golfa, organizacja zawodów w jeździe na łyżwach, organizacja zawodów w jeździe na wrotkach, organizacja zawodów
w piłkę nożną, organizacja zawodów w podnoszeniu ciężarów, organizacja zawodów w zapasach, organizowanie cere-
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monii przyznania nagród za męstwo, organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie corocznych
konferencji związanych z logistyką, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie dorocznych
konferencji dotyczących telekomunikacji, organizowanie
gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie turniejów wędkarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie mistrzostw i konkursów w zakresie łyżwiarstwa szybkiego, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie gier, organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, organizowanie
konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
działalności kulturalnej, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów dla psów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu, organizowanie kursów instruktażowych
dla turystów, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów nurkowania, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie profesjonalnych turniejów lub zawodów golfowych, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów i konferencji,
organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie
seminariów dotyczących handlu, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie sympozjów medycznych zwią-
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zanych z naukami morskimi, organizowanie turniejów golfowych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw zwierząt, organizowanie zajęć
w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie zawodów piłki
nożnej, organizowanie zawodów w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie zawodów wyścigowych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych,
planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy
mody w celach rozrywkowych [organizacja -], prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja imprez
w zakresie sportów elektronicznych, produkcja imprez w zakresie sportów elektronicznych na potrzeby telewizji, prowadzenie imprez w zakresie sportów elektronicznych na żywo,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów w internecie, prowadzenie kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, prowadzenie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, przeprowadzanie
konwencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, realizacja meczów i pokazów koszykówki, sędziowanie w dyscyplinach sportów elektronicznych, seminaria, sympozja związane z edukacją, sympozja
związane z rozrywką, udostępnianie informacji na temat
kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi konsultacyjne
w dziedzinie zawodów kulinarnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi organizowania quizów, usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi związane z wystawami sztuki, wystawy sztuki, zawody w aerobiku, chronometraż imprez sportowych, dopasowywanie kijów golfo-
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wych do indywidualnych użytkowników, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu
fizycznego, dostarczanie informacji dotyczących sportów
motorowych, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja
sportowa, fitness kluby, gimnastyka (instrukcje -), informacje
na temat sportu, inscenizowanie turniejów, instruktaż fitness
do gry w golfa, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie
doskonalenia umiejętności gry w golfa, instruktaż w zakresie
gimnastyki, instruktaż w zakresie jazdy konnej, instruktaż
w zakresie noszenia kimono na uroczyste okazje, instruktaż
w zakresie sportów zimowych, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, kluby plażowe i basenowe, kręgielnie, kultura
fizyczna, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych,
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, lekcje
gimnastyki, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie
gry w piłkę nożną, nauczanie taekwondo, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, nauczanie w dziedzinie wychowania
fizycznego, nauka gimnastyki, nauka jazdy na nartach, nauka
jazdy na wrotkach, nauka judo, nauka karate, nauka kendo
(nauka japońskiej szermierki), nauka pilatesu, nauka polowania, nauka w zakresie sportu, nauka wędkowania, nauka wyrobu kimono, noszenie kijów golfowych, obozy baseballowe, obozy jazdy konnej, obozy koszykarskie, obozy piłki nożnej, obozy sportowe, obozy sportowe (organizowanie -), obsługa centrów gry w kręgle, obsługa obiektów sportowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez
sportowych, organizacja imprez sportowych w dziedzinie
piłki nożnej, organizacja rajdów samochodowych, organizacja wyścigów samochodowych, organizacja zawodów hippicznych, organizacja zawodów w łyżwiarstwie szybkim, organizacja zawodów w łyżwiarstwie figurowym, organizacja
zawodów w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, organizacja
zawodów żeglarskich, organizowanie grup do łowienia łososia, organizowanie grup do łowienia pstrąga, organizowanie
grup do polowań na jelenie, organizowanie grup do strzelania do dzikiej zwierzyny, organizowanie grup do strzelania
z pistoletu, organizowanie grup do strzelania do rzutków,
organizowanie grup do strzelania z łuku, organizowanie grup
do wędkarstwa muchowego, organizowanie grup na polowania, organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów
lekkoatletycznych, organizowanie i prowadzenie szkolnych
zawodów sportowych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez gimnastycznych,
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez łyżwiarskich, organizowanie imprez rowerowych,
organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt,
organizowanie konkursów sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanie meczów baseballowych, organizowanie meczów bokserskich, organizowanie meczów piłki nożnej, organizowanie obiektów sportowych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym i szybkim,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych, organizowanie pokazów jazdy konnej,
organizowanie pokazów jazdy na wrotkach, organizowanie
pokazów łyżwiarskich, organizowanie profesjonalnych turniejów golfowych, organizowanie, przygotowanie i prowadzenie zawodów sumo, organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie walk bokserskich, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie wyścigów konnych, organizowanie,
przygotowywanie i prowadzenie regat, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów bejsbolowych, organi-
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zowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki
nożnej, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie
wyścigów rowerowych, organizowanie, przygotowywanie
i prowadzenie zawodów sportowych, organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie profesjonalnych turniejów lub
zawodów gry w golfa, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie sportowych zawodów wędkarskich,
organizowanie turniejów, organizowanie turniejów koszykówki, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie
wyścigów dookoła świata, organizowanie wyścigów konnych, organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, organizowanie wyścigów łodzi, organizowanie wyścigów motocyklowych, organizowanie wyścigów pojazdów, organizowanie
wyścigów rowerowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych stock
car, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie zawodów i turniejów związanych z prowadzeniem pojazdów, organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, organizowanie zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody, organizowanie zawodów jeździeckich, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów w łyżwiarstwie figurowym
i szybkim, organizowanie zawodów w zapasach sumo, planowanie profesjonalnych turniejów golfowych, pokazy gimnastyczne (organizowanie -), pokazy jazdy na łyżwach (organizowanie -), pokazy konne, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt
sportowy, produkcja imprez sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie basenów kąpielowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie szkół sztuk walki,
prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadzenie zawodów sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie imprez sportowych,
rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycznych, rezerwowanie obiektów sportowych, rozrywka w formie zawodów lekkoatletycznych, rozrywka w postaci gier w koszykówkę, rozrywka w postaci meczów piłkarskich, rozrywka
w postaci meczów baseballowych, rozrywka w postaci meczów hokeja na trawie, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, rozrywka w postaci turniejów golfowych, rozrywka
w postaci wyścigów samochodowych, rozrywka w postaci
wyścigów jachtów, rozrywka w postaci występów gimnastycznych, rozrywka w postaci zawodów zapaśniczych, rozrywka w postaci zawodów bokserskich, rozrywka w postaci
zawodów wrotkarskich, rozrywka w postaci zawodów
w podnoszeniu ciężarów, sędziowanie na imprezach sportowych, sędziowanie sportowe, sędziowanie w sporcie, strzelnice, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenia zawodników sportowych, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie
w zakresie sprawności fizycznej, szkoły jazdy konnej, szkoły
narciarskie, treningi zdrowotne i treningi fitness, trenowanie,
turnieje (inscenizowanie -), udostępnianie basenów kąpielowych, udostępnianie boisk baseballowych, udostępnianie
informacji dotyczących wyścigów motorowych, udostępnianie infrastruktury do gry w golfa, udostępnianie kortów tenisowych, udostępnianie kręgielni, udostępnianie krytych hal
narciarskich i ich wyposażenia, udostępnianie lodowisk, udo-

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

stępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia
fizyczne], udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy konnej,
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lodzie,
udostępnianie obiektów i sprzętu do snookera, udostępnianie obiektów i sprzętu pływackiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w kręgle, udostępnianie obiektów i sprzętu
dla ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu wędkarskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki,
udostępnianie obiektów i sprzętu do jazdy na łyżwach, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w bilard, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w baseball, udostępnianie obiektów i sprzętu do narciarstwa, udostępnianie obiektów
i sprzętu na potrzeby strzelnic, udostępnianie obiektów
i sprzętu do jazdy na wrotkach, udostępnianie obiektów
i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, udostępnianie
obiektów i sprzętów gimnastycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu na wyścigi konne, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, udostępnianie obiektów
i sprzętu narciarskiego, udostępnianie obiektów i sprzętu
do treningu sportowego, udostępnianie ośrodków i sprzętu
do sportów zimowych, udostępnianie ośrodków sportowych do mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym i szybkim,
udostępnianie pływalni, udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, udostępnianie sal bilardowych,
udostępnianie sal gimnastycznych, udostępnianie sprzętu
i obiektów do gry w kręgle, udostępnianie sprzętu sportowego, udostępnianie stoków narciarskich, udostępnianie wiadomości na temat zapasów poprzez światową sieć komputerową, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą
strony internetowej, udostępnianie wyposażenia do gry
w golfa, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji na temat wyników meczów
bokserskich, udzielanie informacji na temat wyników rozgrywek sztuk walki, udzielanie informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych wiadomości telefonicznych,
udzielanie informacji związanych ze sportem, udzielanie informacji związanych z dżokejami, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, udzielanie informacji
związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem
strony internetowej on-line, usługi akademii piłkarskich, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi
doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych,
usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, usługi
edukacyjne dotyczące sportu, usługi edukacyjne w zakresie
sprawności fizycznej, usługi fitness klubów, usługi klubów
sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, usługi osób noszących graczom kije
golfowe, usługi ośrodków sprawności fizycznej, usługi pomocników przy połowie lub polowaniu, usługi przewodników myśliwskich, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa,
usługi rekreacyjne związane z jazdą konną, usługi rekreacyjne związane z bobslejami, usługi rekreacyjne związane z łyżwiarstwem, usługi rekreacyjne związane z pieszymi wędrówkami, usługi rozrywkowe w postaci imprez łyżwiarskich, usłu-
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gi rozrywkowe w postaci klubu zapaśniczego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe
związane z grą w golfa, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesięcioma kręglami], usługi sal do gry w snookera, usługi siłowni,
usługi siłowni związane z kulturystyką, usługi siłowni związane z treningiem siłowym, usługi sportowe, usługi świadczone przez parki sportowe, usługi szkoleniowe w dziedzinie
bobslejów, usługi szkoleniowe w dziedzinie narciarstwa,
usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi szkoleniowe
w zakresie jazdy konnej, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi terenów treningowych do gry w golfa, usługi torów kręglarskich, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie
ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji sportowej,
usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie
szkoleń i rekreacji, usługi w zakresie treningu fizycznego,
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, usługi w zakresie udostępniania sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi
w zakresie wychowania fizycznego, usługi wyrównywania
szans [handicap] podczas imprez sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, zajęcia
gimnastyczne, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie
instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, zapewnianie kursów w zakresie zarządzania wodą, zapewnianie lodowiska do jazdy na łyżwach, zapewnianie obiektów
sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiarstwie szybkim, zapewnianie obiektów
sportowych do gry w polo, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby łucznictwa, zapewnianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, zapewnianie wychowania
fizycznego, zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, zawody sportowe (organizowanie -), gry internetowe
[nie do pobrania], gry (obsługa sal -), gry oferowane on-line
(w sieci informatycznej), gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjnej,
informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, obsługa salonów gier [sale], organizacja zawodów
w grach elektronicznych, świadczenie usług w zakresie salonów gry, trenowanie w zakresie sportów elektronicznych,
udostępnianie gier komputerowych on-line, udostępnianie
gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub internet, udostępnianie informacji online na temat strategii gier
komputerowych i wideo i powiązanych produktów, udostępnianie informacji online dotyczących użytkowników
gier, udostępnianie informacji w zakresie sportów elektronicznych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem internetu
oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie
obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu do sportów elektronicznych, udostępnianie w trybie on-line informacji związanych z grami komputerowymi
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i rozszerzeniami komputerowymi do gier, usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi gier on-line,
usługi gier online przez urządzenia mobilne, usługi rozrywkowe w zakresie gier komputerowych i wideo, usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia użytkowników z grami komputerowymi, usługi rozrywkowe w zakresie sportów elektronicznych, usługi salonów gier, usługi salonów gier wideo, usługi
salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych,
usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem internetu,
usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem internetu,
usługi w zakresie gier elektronicznych, usługi w zakresie gier
elektronicznych, w tym udostępnianie gier online lub za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem
światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale
komputerowe lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier
świadczone za pośrednictwem sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie gier zręcznościowych, usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, usługi w zakresie
rozrywki w postaci gier wideo, zapewnianie dostępu do gier
wideo on-line, cyrki, didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne,
koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, muzyczne widowiska
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, obsługa koncertów muzycznych, organizacja
i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja rozrywek
muzycznych, organizacja występów rozrywkowych na żywo,
organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie
koncertów muzyki pop, organizowanie pokazów łyżwiarskich na żywo dla publiczności, organizowanie pokazów
na żywo, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów tańca, organizowanie, produkcja i wystawianie
spektakli teatralnych, organizowanie widowisk muzycznych,
organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie występów komediowych,
organizowanie występów muzycznych na żywo, organizowanie występów na żywo, pokazy baletowe, pokazy cyrkowe, pokazy hipnotyzerów [rozrywka], pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca na żywo, pokazy taneczne
na żywo, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych,
prezentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja
pokazów tanecznych, prezentacja przedstawień na żywo,
prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezentowanie pokazów magii, produkcja kabaretów, produkcja koncertów muzycznych, produkcja pokazów łyżwiarstwa, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja programów komediowych,
produkcja przedstawień na żywo, produkcja przedstawień
teatralnych, produkcja spektakli scenicznych, produkcja
sztuk, produkcja sztuk scenicznych, produkcja widowisk
na żywo, produkcja widowisk teatralnych, produkcje cyrko-
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we, produkcje teatralne, prowadzenie imprez rozrywkowych
na żywo, prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych,
przedstawienia baletowe, przedstawienia cyrkowe, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo,
przedstawienia teatralne, przedstawienia teatralne [produkcja], przedstawienie operowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, reżyserowanie przedstawień teatralnych, reżyserowanie przedstawień muzycznych, reżyserowanie
sztuk, reżyserowanie widowisk teatralnych, rozrywka w formie pokazów magii, rozrywka w formie pokazów lotniczych,
rozrywka w formie przedstawień cyrkowych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka w postaci produkcji teatralnych,
rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, rozrywka w postaci występów tanecznych, rozrywka w postaci występów baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr,
rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, rozrywka w postaci występów orkiestr
symfonicznych, teatralne widowiska sceniczne wykonywane
w miejscach przeznaczonych do występów, usługi artystów
estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, usługi cyrkowe, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi festiwali muzycznych, usługi imprez muzycznych
na żywo, usługi klubów komediowych, usługi koncertów
muzycznych, usługi koncertów śpiewu, usługi orkiestry, usługi orkiestry symfonicznej, usługi pokazów sztuczek magicznych, usługi produkcji teatralnych, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów
na żywo, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, usługi rozrywkowe
w postaci organizowanych na żywo pokazów i zawodów
wrotkarskich, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych grup wokalnych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi teatralne, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo,
usługi występów grup muzycznych na żywo, widowiska komediowe na żywo, widowiska muzyczne, widowiska muzyczne na żywo, wykonywanie programów muzycznych,
wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wystawianie spektakli teatralnych, wystawianie świątecznych przedstawień musicalowych na żywo, występy
grup muzycznych na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, występy muzyczne na żywo, występy na żywo grup
rockowych, występy taneczne, muzyczne i dramatyczne,
występy zespołów muzycznych na żywo, występy zespołów
rockowych na żywo, zapewnianie muzyki na żywo, zapewnianie przedstawień na żywo, zapewnianie rozrywki
na żywo, zarządzanie koncertami, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, usługi biblioteczne i wynajem mediów, wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych
i fotograficznych, wynajem sprzętu sportowego i obiektów
sportowych, aparaty oświetleniowe dla teatrów (wypożyczanie -), automaty do gry (wypożyczanie -), dzierżawa kin,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, trybuny (wynajem
-), udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi wynajmu automatów
do gier, wynajem dmuchanych domów do skakania, wyna-
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jem fajek do nurkowania, wynajem gier kasynowych, wynajem hulajnóg, wynajem instrumentów muzycznych, wynajem jednorękich bandytów [maszyny do gier], wynajem konsoli do gier wideo, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem maszyn i urządzeń rozrywkowych, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, wynajem sprzętu do gier, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie koni do rekreacji, wynajmowanie latawców, wynajmowanie maszyn do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wynajmowanie robotów edukacyjnych, wynajmowanie zwierząt do celów rekreacyjnych, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie dekoracji
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych,
wypożyczanie instrumentów muzycznych, wypożyczanie
kostiumów [teatralnych lub na maskaradę], wypożyczanie
maszyn do gier wideo, wypożyczanie materiałów dydaktycznych, wypożyczanie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie materiałów instruktażowych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie materiałów
szkoleniowych, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego
do użytku na planach teatralnych, wypożyczanie oświetlenia
przeznaczonego do użytku na planach filmowych, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach
telewizyjnych, wypożyczanie przyrządów dydaktycznych,
wypożyczanie scenografii, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie sprzętu
do oświetlania sceny, wypożyczanie trybun głównych, wypożyczanie urządzeń do sterowania oświetleniem scenicznym, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych do dekoracji teatralnych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych dla teatrów, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do studiów telewizyjnych,
wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, wypożyczanie wrotek, wypożyczanie zabawek, biblioteczne usługi wyszukiwania fotografii, produkcja
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych,
usługi archiwów bibliotecznych, usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych
za pomocą środków elektronicznych, usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej informacje z gazet, usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi
biblioteczne [usługi bibliotek], usługi biblioteczne wspomagane komputerowo, usługi bibliotek elektronicznych, usługi
bibliotek muzycznych, usługi bibliotek objazdowych, usługi
bibliotek w zakresie wymiany książek, usługi bibliotek wypożyczających filmy, usługi bibliotek wypożyczających kasety
wideo, usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru, usługi
bibliotekarskie w zakresie księgozbiorów, usługi bibliotekarskie w zakresie księgozbioru świadczone on-line, usługi bibliotekarskie w zakresie wyszukiwania on-line, usługi biblioteki fotograficznej, usługi doradcze w zakresie bibliotek, usługi online w zakresie biblioteki akademickiej, usługi świadczone przez biblioteki objazdowe, usługi wypożyczania filmów
wideo, usługi wypożyczania filmów, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci komputerowej on-line, wynajem
czytników książek elektronicznych, wynajem kaset magnetofonowych, wynajem nagrań z fonią i wizją, wynajem nega-
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tywów, wynajem płyt DVD, wynajem pozytywów, wynajem
programów telewizyjnych, wynajmowanie nagranych szkoleń, wypożyczanie CD-ROM-ów, wypożyczanie czasopism,
wypożyczanie DVD z filmami, wypożyczanie dysków audio,
wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie filmów wideo, wypożyczanie gazet i czasopism, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie
kaset audio, wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie książek, wypożyczanie książek audio, wypożyczanie książek dotyczących bankowości, wypożyczanie książek dotyczących finansów, wypożyczanie książek dotyczących audytu, wypożyczanie książek dotyczących księgowości, wypożyczanie książek i czasopism, wypożyczanie książek i innych
publikacji, wypożyczanie książek związanych z wywiadem
biznesowym [business intelligence], wypożyczanie książek
związanych z komputerami, wypożyczanie książek związanych z oprogramowaniem komputerowym, wypożyczanie
książek związanych z programowaniem komputerów, wypożyczanie książek związanych z metodologią biznesową, wypożyczanie magnetofonów kasetowych, wypożyczanie materiałów drukowanych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań fonograficznych, wypożyczanie nagrań gramofonowych, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio
do nauki języków, wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie
nagranych kaset, wypożyczanie nagranych materiałów rozrywkowych, wypożyczanie nagranych magnetycznych taśm
wideo do nauki języka, wypożyczanie nagranych wcześniej
filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej kaset wideo,
wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci dysków, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci
taśm wideo, wypożyczanie obrazów i prac kaligraficznych,
wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych
wcześniej taśm magnetycznych, wypożyczanie płyt fonograficznych, wypożyczanie płyt gramofonowych, wypożyczanie płyt kompaktowych, wypożyczanie płyt lub taśm
magnetycznych z nagranym dźwiękiem, wypożyczanie publikacji drukowanych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie sprzętu wideo i audio, wypożyczanie
taśm, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, wypożyczanie taśm dźwiękowych do nauki języka obcego, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie
taśm i kaset wideo, wypożyczanie taśm magnetycznych
z nagranymi obrazami, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm wideo, kaset
wideo i wideogramów, wypożyczanie wideo, wypożyczanie
wideodysków, wypożyczanie zapisanych nośników danych
w celach rozrywkowych, dzierżawa urządzeń kinematograficznych, gramofony (wypożyczanie -), odtwarzacze płyt
kompaktowych (wypożyczanie -), projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie -), usługi wypożyczania urządzeń do karaoke, wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów, wynajem kamer filmowych, wynajem
kamer telewizyjnych, wynajem kinowego sprzętu do projekcji, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem odbiorników telewizyjnych, wynajem odtwarzaczy płyt
kompaktowych, wynajem projektorów filmowych, wynajem
sprzętu audio i wideo, wynajem sprzętu audiowizualnego,
wynajem sprzętu do gier wideo, wynajem sprzętu do projekcji filmów, wynajem stacji radiowych i telewizyjnych, wynajem studiów nagrań, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów audio, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów
wideo, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajmowa-
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nie sprzętu do projekcji filmów, wynajmowanie studiów filmowych, wynajmowanie studiów nagraniowych, wypożyczanie akustycznego sprzętu nagrywającego, wypożyczanie
akustycznego sprzętu odtwarzającego, wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów fotograficznych, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów,
wypożyczanie aparatów telewizyjnych, wypożyczanie diapozytywów, wypożyczanie ekranów, wypożyczanie gramofonów, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie kamkorderów [zintegrowanych kamer i magnetowidów], wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie maszyn i urządzeń
kinematograficznych, wypożyczanie odbiorników radiowych, wypożyczanie odbiorników telewizyjnych, wypożyczanie odtwarzaczy płyt, wypożyczanie odtwarzaczy DVD,
wypożyczanie projektorów, wypożyczanie projektorów kinowych, wypożyczanie projektorów filmów, wypożyczanie
projektorów i akcesoriów filmowych, wypożyczanie rzutników, wypożyczanie rzutników do slajdów, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nagrywania taśm,
wypożyczanie sprzętu telewizyjnego interaktywnego i opartego na technologii kompresji cyfrowej, wypożyczanie
sprzętu wideo, wypożyczanie telewizorów, wypożyczanie
urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urządzeń
do reprodukcji dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających [system pa], wypożyczanie urządzeń oświetleniowych
dla telewizji, wypożyczanie urządzeń radiowych, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], stoły bilardowe (wypożyczanie -), wynajem basenów pływackich, wynajem łyżew, wynajem łyżworolek, wynajem rakiet tenisowych,
wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, wynajem
sprzętu do tenisa, wynajem sprzętu do użytku na imprezach
sportowych, wynajem sprzętu snowboardowego, wynajem
sprzętu sportowego, wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie deskorolek, wypożyczanie sprzętu do bobslejów, wypożyczanie sprzętu do gry w golfa, wypożyczanie
sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, wypożyczanie sprzętu do użytku na imprezach gimnastycznych, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie stołów bilardowych, administrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie
gier, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, akredytacja kompetencji zawodowych, akredytacja usług edukacyjnych, biblioteka [wypożyczalnia książek], biblioteki, biura
rezerwacji w zakresie rozrywki, centra rozrywki, degustacje
win [usługi rozrywkowe], doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie informacji na temat
aktywności kulturalnych, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie rozrywki drogą radiową, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dyskoteki,
dystrybucja filmów, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym
informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio
i/lub wideo, fankluby, fotoreportaże, goszczenie lig fantasy
sports, gry losowe, impresariat artystyczny, impresariat teatralny, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, informacja o wypoczynku, informacje doty-
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czące działalności kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje o rekreacji, jaskinie udostępniane publicznie, kabarety, kabarety i dyskoteki, kierownictwo artystyczne
artystów estradowych, kina, komponowanie muzyki dla
osób trzecich, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki i rozrywki, malowanie portretów, malowanie twarzy,
nauczanie indywidualne, nocne kluby, obozy letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obsługa bibliotek, obsługa
gości na imprezach rozrywkowych, obsługa sal tanecznych,
obsługa studia filmowego, odgrywanie roli clowna, ogrody
udostępniane publicznie, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie degustacji
wina do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
konkursów piękności, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, organizacja
imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konkursów
muzycznych, organizacja konkursów piękności, organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, organizacja
pokazów jazdy na łyżwach, organizacja przyjęć, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja webinariów,
organizacja widowisk, organizowanie balów, organizowanie
ceremonii wręczania nagród związanych z telewizją, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali,
organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach kulturalnych,
organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, organizowanie gal,
organizowanie gier z udziałem publiczności, organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody,
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych,
organizowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie pokazów lotniczych, organizowanie pokazów psów, organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie przedstawień,
organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych,
organizowanie rozrywki, organizowanie rozrywki podczas
uroczystości weselnych, organizowanie rozrywki wizualnej,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowa-
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nie spektakli rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
widowisk scenicznych, organizowanie widowisk w celach
kulturalnych, organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych,
organizowanie zajęć rekreacyjnych, ośrodki rozrywkowe,
oświetlenie sceniczne do celów rozrywkowych, pisanie piosenek, place zabaw dla dzieci na stacjach benzynowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], planowanie
pokazów filmów, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć
[rozrywka], planowanie specjalnych imprez, planowanie
sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, pływalnie [baseny], pokazy filmów kinematograficznych, pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów kinowych, pokazy filmów wideo, pokazy filmowe,
pokazy laserów [rozrywka], pokazy psów, pokazy rodeo, pokazy sztucznych ogni, pokazy tańca mężczyzn, pokazy
uprzednio nagranych programów rozrywkowych, pokazy
zwierząt, prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja filmów,
prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja
recitali, produkcja pokazów jazdy na wrotkach, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy tancerzy, produkcja programów dokumentalnych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
programów radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja programów
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych,
produkcja przedstawień, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień
muzycznych, produkcja studiów filmowych, produkcja teleturniejów telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie
ceremonii do celów rozrywkowych, prowadzenie dyskotek,
prowadzenie festiwali filmowych, prowadzenie festiwali
sztuk scenicznych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie konkursów piękności, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie występów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, przedstawianie filmów, przedstawienia objazdowe
stanowiące usługi rozrywkowe, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, przeprowadzanie konkursów piękności, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów
edukacyjnych, przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów, przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, przygotowywanie efektów specjalnych
w celach rozrywkowych, przygotowywanie napisów do filmów, przygotowywanie napisów na imprezy teatralne
na żywo, przygotowywanie programów dokumentalnych
dla kin, przygotowywanie programów rozrywkowych
do emisji, przygotowywanie programów rozrywkowych dla
kin, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji,
przygotowywanie serwisów informacyjnych dla kin, przygotowywanie tekstów do publikacji, radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, rezerwacja
biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na im-
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prezy rozrywkowe, rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe,
rezerwacje koncertów, rezerwowanie osobistości sportu
na imprezy (usługi organizatora), reżyserowanie lub wystawianie sztuk, rozrywka, rozrywka dostarczana przez telewizję
kablową, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, rozrywka filmowa, rozrywka (informacja o -), rozrywka
interaktywna, rozrywka interaktywna on-line, rozrywka on-line, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
rozrywka przez telefon w postaci uprzednio nagranych wiadomości o zabarwieniu erotycznym, rozrywka świadczona
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, rozrywka
teatralna, rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka w formie pokazów świetlnych, rozrywka w formie pokazów laserowych, rozrywka w formie programów telewizyjnych (udostępnianie -), rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych,
rozrywka w postaci konkursów ortograficznych, rozrywka
w postaci konkursów piękności, rozrywka w postaci przedstawień objazdowych, rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, rozrywka w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, rozrywka
w postaci toczących się teleturniejów, rozrywka z udziałem
muzyki, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, rozrywka za pośrednictwem telefonu, rozrywka
za pośrednictwem telewizji IP, rozrywka związana z degustacją wina, salony gier automatycznych, seriale nadawane
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, śpiew chórów gospel, sport i fitness, sporządzanie napisów [np. do filmów],
studia filmowe, studia tańca, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie
usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, świadczenie usług
w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, świadczenie
usług w zakresie karaoke, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, szkolenia ruchowe dla dzieci, teleturnieje, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie aktualności
związanymi ze sportem, udostępnianie bajek dla dzieci przez
telefon, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie graczom informacji
na temat rankingu ich wyników w grach przez witrynę internetową, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie informacji online
związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron
MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu kinematograficznego lub teatralnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach,
udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, udostępnianie
obiektów i sprzętu teatralnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu do teleturniejów, udostępnianie obiektów i sprzętu
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do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do karaoke udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe Go, udostępnianie
obiektów i sprzętu do gry w shogi, udostępnianie obiektów
i sprzętu do gry w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
kinowego, udostępnianie obiektów i sprzętu do występów
grup muzycznych na żywo, udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, udostępnianie obiektów kinowych,
udostępnianie obrazów online nie do pobrania, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla
dzieci, udostępnianie online recenzji książek, udostępnianie
pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych,
udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie programów teatralnych, udostępnianie przejazdów kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, udostępnianie
rozrywki online w postaci lig fantasy sports, udostępnianie
rozrywki online w postaci programów typu teleturnieje,
udostępnianie rozrywki online w postaci turniejów gier, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
Internetu, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony
internetowej, udostępnianie rozrywki za pośrednictwem
podkastów, udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia,
udostępnianie salonów go lub shogi, udostępnianie salonów madżong, udostępnianie salonów pachinko [japońska
gra automatowa], udostępnianie salonów z automatami
do gier, udostępnianie sprzętu do karaoke, udostępnianie
sprzętu i obiektów rozrywkowych, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, udostępnianie terenów
rekreacyjnych, udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, udostępnianie
treści audio on-line nie do pobrania, udostępnianie urządzeń
do karaoke, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych,
udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, udostępnianie
zewnętrznych obiektów i sprzętu do gry w paintball, udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z internetowych
baz danych, udzielanie informacji dotyczących programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie], usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia teatralne, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi
artystów estradowych, usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi biblioteczne, usługi bibliotek
[wypożyczanie książek], usługi centrów rozrywki na obozach
wakacyjnych, usługi dekorowania balonami, usługi doradcze
w zakresie rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki,
usługi dotyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi dziennikarzy freelancerów, usługi elektronicznych przewodników
po programach, usługi galerii sztuki, usługi galerii sztuki
świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, usługi gier, usługi informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacji telefonicznej związane
z rozrywką, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi
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informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki,
usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi kabaretowe,
usługi kinowe, usługi klubów [dyskotek], usługi klubów [kabaretowych], usługi klubów nocnych, usługi klubów nocnych [rozrywka], usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, usługi klubowe [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez internet, usługi malowania artystycznego murali, usługi miksowania muzyki, usługi mistrzów ceremonii, usługi ośrodka dla osób zwiedzających
elektrownię [do celów edukacyjnych], usługi ośrodków dzikiej przyrody [do celów rekreacyjnych], usługi pisania piosenek na potrzeby nie reklamowe, usługi planetarium, usługi
planowania przyjęć, usługi pokazów filmowych, usługi pokazów laserowych, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi
prezenterów muzyki, usługi prowadzących uroczystości
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi prowadzenia
rozmów telefonicznych w celach rozrywkowych, usługi przewodników po programach telewizyjnych, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, usługi radiowe w zakresie
zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, usługi rekreacyjne dla osób starszych, usługi rekreacyjne związane
z wędrówkami z plecakiem, usługi rozrywki dopasowywania
użytkowników z nagraniami audio i wideo, usługi rozrywki
dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe dostarczane przez internet, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi rozrywkowe
obejmujące postacie fikcyjne, usługi rozrywkowe oferowane
w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych, usługi rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, usługi rozrywkowe
świadczone przez telefon, usługi rozrywkowe świadczone
za pośrednictwem radia, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone
w dyskotekach, usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach
rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], usługi
rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, usługi rozrywkowe świadczone na torze
wyścigów samochodowych, usługi rozrywkowe świadczone
dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów
scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone podczas
przerw w trakcie imprez sportowych, usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom
on-line, usługi rozrywkowe w formie wideo, usługi rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, usługi rozrywkowe
w postaci programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe
w postaci filmów, usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą
kamery internetowej, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci
organizacji społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, usługi rozrywkowe
w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, usługi rozrywkowe związane z kwizami, usługi
rozrywkowe związane z konkursami, usługi sportowe i kultu-
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ralne, usługi studiów filmowych, usługi świadczone przez
biblioteki, usługi świadczone przez bary karaoke, usługi
świadczone przez kluby rozrywkowe, usługi świadczone
przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, usługi szkół
[edukacja], usługi teatrów rewiowych, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, usługi w zakresie fanklubów, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie gier wojennych, usługi w zakresie klubów tańca, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
w zakresie kultury, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi
w zakresie pisania tekstów piosenek, usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie rekreacji, usługi w zakresie
rozrywki, usługi w zakresie rozrywki popularnej, usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, usługi w zakresie
rozrywki kinematograficznej, usługi w zakresie sal tanecznych, usługi w zakresie tańca erotycznego, usługi w zakresie
wystawiania programów lekkiej rozrywki, usługi wideobiblioteki, usługi związane z dyskotekami, warsztaty do celów
rekreacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych, widowiska
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, widowiska rewiowo - kabaretowe, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, wypożyczanie książek
z bibliotek, wystawianie produkcji w zakresie lekkiej rozrywki,
wystawianie zwierząt, wystawy zwierząt, wystawy zwierząt
i tresura zwierząt, wystawy zwierząt (prowadzenie -), zajęcia
sportowe i kulturalne, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, zapewnianie dmuchanych
domów do skakania do celów rekreacyjnych, zapewnianie
gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, zapewnianie obiektów treningowych do biegów
z przeszkodami, zapewnianie rozrywki on-line, zapewnianie
sal balowych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie
zajęć rekreacyjnych, zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych,
zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, akademie, akademie kaligrafii, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, badania edukacyjne,
budowanie zespołu (edukacja), certyfikacja w odniesieniu
do nagród edukacyjnych, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], degustacje win [usługi edukacyjne],
doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, edukacja
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, edukacja (informacje dotyczące -), edukacja (informacje o -), edukacja językowa, edukacja [nauczanie], eduka-
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cja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, edukacja prawna, edukacja przedszkolna, edukacja religijna, edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacja w dziedzinie informatyki,
edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, edukacja zawodowa, edukacja zawodowa dla młodych ludzi, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem,
edukacyjne usługi doradcze, egzaminy edukacyjne dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu
dronów, egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu
dronów, imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych,
informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje bibliograficzne, informacje dotyczące edukacji
sportowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), informacje i wiadomości on-line w dziedzinie szkoleń zawodowych, informacje związane z egzaminowaniem,
instruktaż lotniczy, instruktaż w zakresie aikido, instruktaż
w zakresie gimnastyki ciążowej, instruktaż w zakresie latania
samolotem, instruktaż w zakresie latania, instruktaż w zakresie liczydeł, instruktaż w zakresie obycia towarzyskiego, instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, instruktaż w zakresie
technik komunikacyjnych, kształcenie głosu, kształcenie
na uniwersytetach i w szkołach wyższych, kształcenie praktyczne [pokazy], kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, kształcenie ustawiczne, kształcenie uzupełniające [pomaturalne], kursy boksu, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne dotyczące projektowania,
kursy edukacyjne w dziedzinie branży turystycznej, kursy
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z łucznictwem,
kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem dotyczące
spuszczania się po linie, kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami górskimi, kursy edukacyjne
związane z ubezpieczeniami, kursy edukacyjne związane
z automatyzacją, kursy instruktażowe, kursy instruktażowe
w zakresie odchudzania, kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne dotyczące rękodzielnictwa, kursy korespondencyjne dotyczące dbania o dom, kursy korespondencyjne dotyczące ogrodnictwa, kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, kursy
samoświadomości [szkolenia], kursy specjalizacyjne dla onkologów, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dla młodych
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, kursy szkoleniowe
dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe w dziedzinie bankowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy
szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów,
kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, kursy szkoleniowe w zakresie projektowania
silników, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, kursy
szkoleniowe w zakresie łączenia włókien światłowodowych,
kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy
szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe z za-
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kwaterowaniem, kursy szkoleniowe związane z medycyną,
kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, kursy szkoleniowe związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz danych, kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, kursy szkolne w zakresie
pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, kursy w zakresie rozwoju
osobistego, lekcje baletu, lekcje śpiewu, medyczne usługi
edukacyjne, mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku
szkolnym, nauczanie, nauczanie chińskich sztuk walki, nauczanie dotyczące zarządzania, nauczanie dzieci francuskiego poprzez rekreację, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, nauczanie kaligrafii, nauczanie muzyki, nauczanie muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, nauczanie na temat wody pod kątem ekologii, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania pokazami zwierząt domowych, nauczanie pielęgnacji
stomatologicznej, nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, nauczanie pływania, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie prawa, nauczanie przedszkolne, nauczanie
technik ratowania życia, nauczanie terapii w zakresie pracy
z ciałem, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie
w dziedzinie osteopatii, nauczanie w dziedzinie zajęć wyrównawczych z czytania, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie w szkołach
z kursami przygotowawczymi, nauczanie w zakresie cad
(projektowania wspomaganego komputerowo), nauczanie
w zakresie ekonomii i zarządzania, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, nauczanie w zakresie robótek ręcznych, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, nauczanie wspomagane komputerowo, nauczanie wyrównawcze, nauczanie wyrównawcze w zakresie mowy, nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, nauczanie z zakresu
przetwarzania danych, nauka aerial fitness, nauka ceremonii
herbacianej, nauka fotografii, nauka fryzjerstwa, nauka gry
na gitarze, nauka gry na pianinie, nauka gry w baseball, nauka gry w koszykówkę, nauka gry w szachy japońskie [nauka
gry w shogi], nauka gry w golfa, nauka gry w tenisa, nauka
indywidualna, nauka jazdy, nauka jazdy na łyżwach, nauka
jazdy na motocyklu, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, nauka kaligrafii japońskiej (shodo), nauka krawiectwa lub krawiectwa lekkiego, nauka malowania, nauka muzyki, nauka nurkowania, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, nauka pływania, nauka projektowania wnętrz, nauka prowadzenia pojazdów użytkowych, nauka prowadzenia pojazdów wyścigowych, nauka rysowania, nauka śpiewu,
nauka szycia, nauka tańca, nauka tańca dla dorosłych, nauka
tańca dla dzieci, nauka tańca na rurze, nauka tresury zwierząt,
nauka układania kompozycji kwiatowych, obiekty i sprzęt
do aerobiku i tańca, ocena nauczania w celu zapobiegania
trudnościom w uczeniu się, ocena orientacji zawodowej, oddziały opieki dziennej [edukacyjne], opracowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów
edukacyjnych, opracowywanie międzynarodowych programów wymiany studentów, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, organizacja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie onkologii, organizacja
i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie sa-
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moświadomości, organizacja i przeprowadzanie imprez
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, organizacja
i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki
nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu futbolu amerykańskiego, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
futbolu amerykańskiego, organizacja kursów językowych,
organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja zajęć, organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
targów do celów akademickich, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych
dla dorosłych, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla
niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie indywidualnej nauki języków, organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów
edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów korespondencyjnych, organizowanie
kursów stosujących metody nauczania programowanego,
organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kursów w zakresie szkoleń technicznych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie programów szkolenia
dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie sympozjów
edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów
w zajęciach edukacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych,
organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zajęć dydaktycznych, podyplomowe kursy szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, podyplomowe kursy szkole-
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niowe związane ze studiami z zakresu zarządzania, podyplomowe kursy szkoleniowe, pokazy [do celów szkoleniowych],
pokazy edukacyjne, pokazy sprzętu fotograficznego [do celów szkoleniowych], pokazy [szkolenia] technik malowania
i dekoracji, pozowanie artystom, pozowanie dla artystów,
prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zarządzania, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych
na profesjonalnych seminariach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach z zarządzania, produkowanie materiałów szkoleniowych rozprowadzanych podczas seminariów z zakresu zarządzania, programy
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem,
prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla
pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie imprez
edukacyjnych, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów dotyczących szkoleń
administracyjnych, prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu biznesu, prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, prowadzenie kursów instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi
i dorosłych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie
diet, prowadzenie kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie uniwersyteckim,
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie podstawowych kursów czytania i pisania,
prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów,
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie seminariów instruktażowych związanych z organizacją czasu, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem czasem,
prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów z dziedziny onkologii, prowadzenie
sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, prowadzenie treningów sztuk walki, prowadzenie
warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji łodzi motorowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia], prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących na-
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praw silników, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw łodzi motorowych, prowadzenie wycieczek
do celów szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć dotyczących
redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, przedszkola,
przekazywanie know-how [szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym,
przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy,
przygotowanie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego, przygotowanie zawodowe związane z ochroną mienia osobistego, przygotowanie zawodowe związane z bezpieczeństwem domu, przygotowanie zawodowe związane
z samoobroną, przygotowanie zawodowe związane z unikaniem problemów z narkotykami, przygotowywanie kursów
edukacyjnych i egzaminów, przyznawanie świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
rozrywka w postaci meczów hokeja na lodzie, seminaria
edukacyjne, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące procedur dochodzeniowych, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii,
świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, świadczenie usług w zakresie ćwiczeń
dla zwierząt, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych,
szkolenia dla kosmetyczek z zakresu pielęgnacji sierści zwierząt, szkolenia dla osób niewidomych w zakresie korzystania
z psów przewodników, szkolenia dla personelu w zakresie
technologii żywności, szkolenia dla pilotów i obsługi kabiny
pasażerskiej, szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji
grup wsparcia dla rodziców, szkolenia dotyczące elektroniki,
szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, szkolenia dotyczące prowadzenia ksiąg, szkolenia edukacyjne,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia kierowców samochodów, szkolenia komputerowe, szkolenia
krupierów, szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli pływania, szkolenia mistrzów ceremonii, szkolenia nauczycieli
sportowych, szkolenia osób zajmujących się morskim przemysłem gazowym, szkolenia osób zajmujących się morskim
przemysłem naftowym, szkolenia personelu, szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego,
szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektrycznego, szkolenia praktyczne w dziedzinie spawania,
szkolenia przemysłowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkolenia sędziów sportowych, szkolenia techniczne w dziedzinie ryzyka przemysłowego, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa,
szkolenia techniczne związane z higieną, szkolenia w bazach
wojskowych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia
w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie oprogramowania, szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy samochodem, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w technologii
wiercenia, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, szkolenia w zakresie elektronicz-
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nego przetwarzania danych, szkolenia w zakresie filozofii,
szkolenia w zakresie konserwacji komputerów, szkolenia
w zakresie konserwacji edytorów tekstu, szkolenia w zakresie
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie możliwości
zatrudnienia, szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia w zakresie obróbki drewna, szkolenia w zakresie obsługi programów do przetwarzania danych, szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, szkolenia
w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych
do badań laboratoryjnych, szkolenia w zakresie odżywiania,
szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, szkolenia w zakresie opracowywania systemów
oprogramowania, szkolenia w zakresie opracowywania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia
w zakresie projektowania pamięci komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania systemów oprogramowania,
szkolenia w zakresie projektowania programów komputerowych, szkolenia w zakresie projektowania obwodów scalonych, szkolenia w zakresie projektowania, szkolenia w zakresie projektowania komputerów, szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych, szkolenia w zakresie przetwarzania danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia
w zakresie rozwijania pamięci komputerowych, szkolenia
w zakresie sztuk wizualnych, szkolenia w zakresie sztuk widowiskowych, szkolenia w zakresie technik komputerowych,
szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia
w zakresie technik przetwarzania danych, szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie użytkowania maszyn budowlanych, szkolenia w zakresie wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, szkolenia z obsługi obwodów scalonych, szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, szkolenia z obsługi
systemów skomputeryzowanych, szkolenia z prezentacji
żywności, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze,
szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych,
szkolenia z zakresu obsługi czujników optycznych, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, szkolenia z zakresu technik zapobiegania ślepocie, szkolenia z zakresu użytkowania dźwigów, szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, szkolenia zawodowe w zakresie mechaniki, szkolenia żeglarskie, szkolenia związane
z branżą restauracyjną, szkolenia związane z finansami, szkolenia związane z przetwarzaniem danych, szkolenia związane z technikami przetwarzania danych, szkolenia związane
z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, szkolenia
związane z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych,
szkolenia związane ze sprzętem komputerowym, szkolenie
biznesowe prowadzone za pomocą gry, szkolenie biznesowe zapewniane za pomocą struktury symulacyjnej, szkolenie dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich, szkolenie dotyczące komputerów, szkolenie i coaching w dziedzinie przemówień politycznych, szkolenie i coaching
w dziedzinie debat politycznych, szkolenie i instruktaż, szkolenie kierowców, szkolenie kosmetyczek dla zwierząt, szkolenie magików, szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa, szkolenie personelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem
tekstu, szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z systemami biurowymi, szkolenie personelu w zakresie
umiejętności związanych z pisaniem na maszynie, szkolenie
personelu zajmującego się finansami, szkolenie psów prze-
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wodników dla osób niewidomych, szkolenie religijne, szkolenie specjalistów w branży hydraulicznej, szkolenie techniczne dotyczące zagrożenia pożarowego, szkolenie techniczne
związane z analizą chemiczną, szkolenie techniczne związane z geotechniką, szkolenie w obchodzeniu się z psami, szkolenie w oparciu o komputery, szkolenie w zakresie administracji, szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie bankowości, szkolenie w zakresie chiropraktyki, szkolenie
w zakresie diety [nie medyczne], szkolenie w zakresie enologii, szkolenie w zakresie etykiety, szkolenie w zakresie higieny, szkolenie w zakresie homeopatii, szkolenie w zakresie instalowania komputerów, szkolenie w zakresie inżynierii elektrycznej, szkolenie w zakresie konserwacji pojazdów, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenie w zakresie napraw
komputerów, szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi procesorów danych, szkolenie w zakresie walki z fałszerstwem w celu rozpoznawania podróbek, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie w zakresie zalesiania, szkolenie w zakresie zarządzania przechowalniami dla psów,
szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, szkolenie w zakresie
ziołolecznictwa, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], szkolenie z dziedziny naprawy samochodów, szkolenie
z jazdy na motocyklu, szkolenie z prowadzenia pojazdów
wyścigowych, szkolenie z prowadzenia pojazdów użytkowych, szkolenie z zakresu sprzedaży, szkolenie za pośrednictwem mediów radiowo-telewizyjnych, szkolenie zaawansowane, szkolenie związane z karierą zawodową, szkoły baletowe, szkoły dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu
win, szkoły korespondencyjne, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, szkoły tańca, szkoły z internatem, testy edukacyjne, trening jogi, trening medytacji, trening osobisty [szkolenie], trening posłuszeństwa dla zwierząt, trening rozwoju
osobistego, trening umiejętności zawodowych, tresura koni,
tresura zwierząt, tresura zwierząt na rzecz osób trzecich,
tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, udostępnianie kursów
instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyjnych, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie
komputerów, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych
i testów, udostępnianie obiektów i sprzętu w celach nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do przeprowadzania
egzaminów edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie obiektów i sprzętu do nauczania, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów
edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do szkoleń
w zakresie umiejętności pracowniczych, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
udostępnianie obiektów i sprzętu treningowego, udostępnianie sprzętu i obiektów szkoleniowych w zakresie morskiego przemysłu wydobycia paliwa, udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fi-
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zycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line,
udzielanie informacji związanych z kształceniem pomaturalnym uzupełniającym za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, udzielanie lekcji tańca, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości,
usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, usługi
doradcze w zakresie szkoleń, usługi doradcze w zakresie
edukacji, usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych, usługi doradztwa edukacyjnego, usługi
doradztwa związane z przedmiotami akademickimi, usługi
dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacji medycznej, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane
z umiejętnością czytania i pisania, usługi edukacji percepcyjnej, usługi edukacji religijnej, usługi edukacji w dziedzinie
sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, usługi
edukacyjne, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące bankowości,
usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące medycyny, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
audytu, usługi edukacyjne dla duchowieństwa, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, usługi edukacyjne
dla kadry kierowniczej, usługi edukacyjne dla przemysłu,
usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne
dotyczące drukowania zdjęć, usługi edukacyjne dotyczące
projektowania, usługi edukacyjne dotyczące medytacji, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania substancji uzależniających,
usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące zawodu weterynarza, usługi edukacyjne dotyczące magnetyzmu ajurwedyjskiego, usługi edukacyjne dotyczące handlu, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi edukacyjne dotyczące
rozwoju religijnego, usługi edukacyjne dotyczące ochrony
środowiska, usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania
komputerowego, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne dotyczące umiejętności komunikacyjnych, usługi edukacyjne dotyczące systemów
komputerowych, usługi edukacyjne dotyczące religii, usługi
edukacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności
gospodarczej, usługi edukacyjne dotyczące zarządzania,
usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne dotyczące nadużywania narkotyków, usługi edukacyjne
dotyczące technologii informacyjnej, usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, usługi edukacyjne dotyczące
pisania programów komputerowych, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi edukacyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne
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i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem,
usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne klubów, usługi edukacyjne mające na celu zapobieganie ślepocie, usługi edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, usługi edukacyjne świadczone przez instytuty
szkolnictwa wyższego, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, usługi edukacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania szkiców budowlanych, usługi edukacyjne świadczone przez radio, usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów telewizyjnych, usługi
edukacyjne świadczone przez instytuty doskonalenia zawodowego, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie wyższego poziomu, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
wyższe, usługi edukacyjne świadczone przez uniwersytety,
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób
wymagających specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki [SNA], usługi edukacyjne świadczone przez wyższe
uczelnie [akademie], usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci kursów
na poziomie uniwersyteckim, usługi edukacyjne w postaci
szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych, usługi edukacyjne
w postaci szkół kosmetycznych, usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, usługi edukacyjne w szkołach średnich, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie muzyki,
usługi edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, usługi
edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne
w zakresie sztuki, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania
przetwarzania danych, usługi edukacyjne w zakresie szkół
średnich, usługi edukacyjne w zakresie bankowości, usługi
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy,
usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, usługi
edukacyjne w zakresie fotografii, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem franszyzowym, usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, usługi edukacyjne wspomagane
komputerowo w dziedzinie zarządzania biznesowego, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne z zakresu nauczania technik transkrypcyjnych,
usługi edukacyjne z zakresu kina, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne z zakresu uczenia pisania
ręcznego, usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z polityki
gruntowej, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, usługi edukacyjne związane z ochroną śro-
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dowiska, usługi edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem
wody, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi edukacyjne związane z podawaniem do stołu,
usługi edukacyjne związane z jogą, usługi edukacyjne związane z piwowarstwem, usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, usługi edukacyjne związane z enologią, usługi edukacyjne związane ze szkoleniem sprzedażowym, usługi edukacyjne związane ze skrótowym systemem
zapisu, usługi edukacyjne związane z produkcją tekstyliów,
usługi edukacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technologii żywności, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi edukacyjne
związane z branżą ogrodniczą, usługi edukacyjne związane
z wodą, usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług
restauracyjnych, usługi edukacyjne związane z zoologią,
usługi edukacyjne związane z modelowaniem, usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne
związane z bezpieczeństwem wodnym, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, usługi
edukacyjne związane z technologią żywności, usługi edukacyjne związane z higieną, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne związane z kuchnią
japońską, usługi edukacyjne związane z tańcem, usługi edukacyjne związane z malowaniem, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi edukacyjne związane z biznesem,
usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, usługi
edukacyjne związane z modą, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, usługi egzaminów akademickich, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi informacji telefonicznej
związane z edukacją, usługi informacyjne dotyczące szkół,
usługi informacyjne dotyczące edukacji, usługi instruktażowe i szkoleniowe, usługi informacyjne dotyczące książek,
usługi instruktażowe w zakresie przetwarzania danych, usługi instruktażowe w zakresie naprawy pojazdów, usługi instytutów edukacyjnych, usługi konsultacyjne dotyczące analizy
wymagań szkoleniowych, usługi konsultacyjne w zakresie
szkolenia inżynierów, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, usługi kształcenia praktycznego, usługi mentoringu biznesowego, usługi nauczania dotyczące medycyny,
usługi nauczania języka angielskiego, usługi nauczania muzyki, usługi nauczania percepcyjnego, usługi nauczania
umiejętności komunikacyjnych, usługi nauczania w zakresie
metod pedagogicznych, usługi nauczania związane z branżą
optyczną, usługi nauczania związane z branżą stomatologiczną, usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną,
usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi nauki języka obcego, usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, usługi placówek edukacyjnych zapewniających
kursy instruktażowe, usługi przedszkoli, usługi przedszkoli
[edukacja], usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka],
usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi świadczone
przez placówki oświatowe, usługi szkół, usługi szkół jazdy,
usługi szkół korespondencyjnych, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi szkół pielęgnacji urody, usługi szkół w zakresie nauczania sztuki, usługi szkół w zakresie
nauczania rysunku budowlanego, usługi szkół wyższych
w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi szkół z internatem,
usługi szkoleń pracowników związane z nowoczesną technologią biurową, usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, usługi szkolenia nianiek, usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, usłu-
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gi szkolenia personelu, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi
szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu,
usługi szkoleniowe dla inżynierów dźwięku, usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętności prowadzenia pojazdu,
usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, usługi szkoleniowe dla przemysłu, usługi szkoleniowe dla techników kinowych, usługi szkoleniowe dotyczące
sprzątania biur, usługi szkoleniowe dotyczące wspomaganego komputerowo wytwarzania, usługi szkoleniowe dotyczące inżynierii elektrycznej, usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, usługi szkoleniowe dotyczące naprawy systemów testujących sterowanych komputerowo,
usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi szkoleniowe dotyczące instalacji komputerów, usługi szkoleniowe dotyczące zajęć podwodnych, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania restauracji, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania fabryk, usługi szkoleniowe
dotyczące sprzątania szpitali, usługi szkoleniowe dotyczące
ortopedii, usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej,
usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania
wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące konserwacji systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące przesyłania danych,
usługi szkoleniowe dotyczące latania, usługi szkoleniowe
dotyczące testowania wspomaganego komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania hoteli, usługi
szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, usługi szkoleniowe dotyczące projektowania, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, usługi szkoleniowe dotyczące instalacji systemów testujących sterowanych komputerowo, usługi szkoleniowe dotyczące przemówień, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania projektami, usługi szkoleniowe
w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi wspomaganych komputerowo systemów inżynieryjnych, usługi szkoleniowe w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania inżynieryjnego, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, usługi szkoleniowe w zakresie produkcji, usługi szkoleniowe w zakresie logistyki, usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży dla detalistów, usługi szkoleniowe w zakresie obsługi sprzętu gaśniczego, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, usługi szkoleniowe
w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi szkoleniowe
związane ze sprzedażą pojazdów, usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem pojazdów z napędem na cztery koła,
usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych,
usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, usługi
szkoleniowe związane z naprawą pojazdów, usługi szkoleniowe związane z komputerami, usługi szkoleniowe związane ze sprzedażą mebli biurowych, usługi szkoleniowe związane z konserwacją pojazdów, usługi szkoleniowe związane
z konserwacją komputerów, usługi szkoleniowe związane
z nauką dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez
hipnozę, usługi szkoleniowe związane z terapią dotyczącą
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analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, usługi szkolnictwa podstawowego, usługi szkolnictwa wyższego, usługi
trenerów osobistych w dziedzinie baletu, usługi ujeżdżania
koni, usługi uniwersytetów, usługi w zakresie edukacji muzycznej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w zakresie kształcenia
uniwersyteckiego, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie nauczania języków, usługi
w zakresie nauczania języków obcych, usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące wszelkich pojazdów, usługi w zakresie
nauki tańca, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi
w zakresie organizowania imprez piłkarskich, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, usługi w zakresie szkoleń handlowych, usługi
w zakresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie szkoleń inżynieryjnych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego,
usługi w zakresie tworzenia programów do nauki przetwarzania danych, usługi w zakresie wychowania fizycznego
wspomagane komputerowo, usługi w zakresie wykładów
związane z umiejętnościami zarządzania, usługi w zakresie
wykładów związane z umiejętnościami sprzedażowymi,
usługi w zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, usługi
w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur
komputerowych, usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród
edukacyjnych, wykłady na temat umiejętności marketingowych, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, wystawy roślin,
wyznaczanie standardów edukacyjnych, wyznaczanie standardów szkoleń, wyższe uczelnie [edukacja], zaawansowane
szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, zajęcia ze śpiewu, zapewnianie edukacji, zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, zapewnianie instruktażu związanego z programowaniem komputerów, zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, zapewnianie kursów
dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów dotyczących oceny umiejętności, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, zapewnianie kursów
edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie
kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z elektroniką, zapewnianie kursów edukacyjnych
związanych z dietą, zapewnianie kursów instruktażowych
dla młodych ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów instruktażowych w zakresie usuwania
zbędnego owłosienia, zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie finansów, zapewnianie kursów instruktażowych
w zakresie zarządzania ogólnego, zapewnianie kursów instruktażowych związanych z podróżowaniem z przyczepą
kempingową, zapewnianie kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie samoświadomości, zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, zapewnianie kursów
szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania technologią informacyjną, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły wyższej, zapewnianie kursów
szkoleniowych na poziomie podyplomowym, zapewnianie
kursów szkolenia ustawicznego, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia medycznego, zapewnianie kursów
ustawicznego kształcenia z prawa, zapewnianie kursów
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ustawicznego kształcenia z pielęgniarstwa, zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia w dziedzinie stomatologii,
zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie prywatnych lekcji w dziedzinie geometrii, zapewnianie seminariów
szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń doskonalenia
umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń dotyczących higieny w zakresie branży kateringowej, zapewnianie
szkoleń, kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, zapewnianie szkoleń za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, zapewnianie szkoleniowych
kursów medycznych, zapewnianie testów edukacyjnych
i ocen w formie komputerowej, zapewnianie zajęć online dla
niewielkiej grupy uczniów, zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki, zarządzanie usługami edukacyjnymi, zawodowe szkolenia związane z lotniskami, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi weterynaryjne, higiena i pielęgnacja urody
istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, opieka
nad zwierzętami, usługi chirurgów weterynarzy, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, zabiegi higieniczne
dla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, zwierzęta domowe (zabiegi
pielęgnacyjne -), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne -), usługi
w zakresie ozdabiania ciała, wynajem sprzętu do higieny
i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 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, elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera,
laserowe usuwanie tatuaży, przekłuwanie ciała, salony tatuażu, tatuowanie, tatuowanie zwierząt w celach identyfikacyjnych, usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi
w zakresie tatuażu, wynajem pryszniców, wynajem sprzętu
do pielęgnacji skóry, wynajem toalet przenośnych, wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach
fryzjerskich, wypożyczanie obiektów i urządzeń toaletowych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych,
wypożyczanie urządzeń do ręczników na rolce, wypożyczanie urządzeń do układania włosów, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, łaźnie publiczne do celów higienicznych, łaźnie publiczne [w celach
higienicznych], łaźnie tureckie, leczenie kosmetyczne grzyba
palców nóg, manicure, manicure (usługi -), męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, obsługa obiektów i sprzętu saun, odbudowa włosów,
ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności,
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, udostępnianie instalacji
termalnych, udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie
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łaźni tureckich, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie obiektów i sprzętu saun, udostępnianie
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania higieny osobistej, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udzielanie informacji
na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji na temat łaźni
publicznych, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji
związanych z usługami salonów piękności, usługi charakteryzatorów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry,
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 doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi,
usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi
fryzjerskie, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji
brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne
w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia włosów, usługi kształtowania
brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi łaźni,
usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure, usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi nitkowania brwi, usługi obcinania włosów, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania
natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych,
usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie
natryskowe, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu opalania
natryskowego, usługi saun, usługi sauny na podczerwień,
usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi
brązujące, usługi solarium, usługi spa, usługi sztucznego
opalania, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej,
usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi trwałej ondulacji
włosów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi
w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu
solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu
usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych
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na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zapewnianie przenośnych
toalet na imprezy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne, usługi w zakresie
zdrowia psychicznego, wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, akupunktura, aromaterapia, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania
na obecność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla
zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące ochrony
zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących
moksybucji, fizjoterapia, hipnoterapia, hospicja, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny
żywienia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów
nadużywających środki odurzające, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie uzależnienia
od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek
głębokich, masaże, moksybucja, monitorowanie pacjentów,
muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, naprapatia, ocena kontroli wagi, ochrona zdrowia, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna -), opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z homeopatią, opieka zdrowotna związana z osteopatią,
opieka zdrowotna związana z naturopatią, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów,
organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki
zdrowia, osteopatia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, planowanie rodziny, pomoc osobom
w rzucaniu palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo
w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo
w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, refleksologia,
rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych
od alkoholu, sanatoria, sanatoria (usługi -), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, świadczenie usług
przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniar-
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ską lub medyczną, świadczenie usług w zakresie programów
odchudzania, świadczenie usług w zakresie prowadzenia
dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii,
świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, talasoterapia, terapia antynikotynowa, terapia mowy, terapia mowy
i słuchu, terapia w zakresie rzucenia palenia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny masaż japoński, udostępnianie
informacji na temat karmienia piersią, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji
zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki,
udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, udzielanie informacji z zakresu ochrony
zdrowia przez telefon, udzielanie informacji zdrowotnej,
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim,
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi barów tlenowych, usługi dietetyków, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarską lub medyczną, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze związane z dietą,
usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego,
usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, usługi hydroterapii domowej, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi opieki poporodowej dla kobiet, usługi
opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi pielęgniarskiej pomocy domowej,
usługi położnicze, usługi położnicze [akuszeria], usługi refleksologiczne, usługi sanatoriów, usługi stawiania baniek, usługi
świadczone przez dietetyków, usługi szpitalnych domów
opieki, usługi terapeutyczne, usługi terapii autogenicznej,
usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi terapii
za pomocą komórek macierzystych, usługi tymczasowej
opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi
w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie kontrolowania
wagi, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie leczenia
uzależnień, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi
w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi
w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie reiki, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie te-
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rapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi związane z bankami
tkanek ludzkich, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, ziołolecznictwo, chirurgia, doradztwo związane
ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, stomatologia weterynaryjna, stomatologia z sedacją, udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi asystenta dentysty, usługi czyszczenia zębów, usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, wypożyczanie instrumentów stomatologicznych, porady w zakresie farmakologii, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, sporządzanie
leków recepturowych przez farmaceutów, sporządzanie receptur w aptekach, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania
i wydawania leków, udzielanie informacji farmaceutycznych,
udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków,
usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych,
usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze świadczone przez apteki,
usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradztwa
farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych, ambulatoryjna opieka medyczna, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tkanek
ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne
do diagnostyki i leczenia ludzi, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania dna do celów medycznych [badania przesiewowe], badania genetyczne do celów medycznych, badania
medyczne, badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, badania przesiewowe, badania przesiewowe dotyczące serca, badania
przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe w zakresie
chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie w celach medycznych, badanie leków, alkoholu i dna do celów
medycznych, badanie leków w celach medycznych, badanie
na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, badanie rozmazu metodą pap,
badanie słuchu, banki krwi, chirurgia kosmetyczna, chirurgia
plastyczna, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie protez, dopasowywanie protez kończyn, dopasowywanie przyrządów protetycznych, dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki
i protez, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycznych, doradztwo medyczne
w zakresie geriatrii, doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla
osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
doradztwo medyczne w zakresie ciąży, doradztwo w dziedzinie rodzenia, doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, doradztwo w zakresie immunologii, doradztwo
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakre-
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sie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo związane z badaniem słuchu, gromadzenie i konserwowanie krwi
ludzkiej, implantacja (wszczepianie) włosów, informacja medyczna, informacje związane z krwiodawstwem, interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, kliniki, kliniki medyczne, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, krwiodawstwo, laserowe usuwanie grzyba palców nóg,
laserowe usuwanie żylaków, leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, leczenie zwichnięć stawów, skręceń,
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), medyczna pielęgnacja stóp, medyczne badania osób, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów medycznych, oferowanie terapii
laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, organizowanie leczenia medycznego, pielęgniarstwo geriatryczne, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, poradnictwo medyczne, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, poradnictwo
medyczne związane ze stresem, poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie placówek medycznych, przechowywanie komórek macierzystych, przeprowadzanie badań
medycznych, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie testów narkotykowych
u osób ubiegających się o pracę, przeprowadzanie testów
u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych
substancji wpływających na poprawę wyników, przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka
wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych,
psychiatria, świadczenie pomocy medycznej, świadczenie
usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworu
płuc, świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, świadczenie usług medycznych,
szpitale, terapia ajurwedyjska, terapia ciepłem [medyczna],
terapia falą uderzeniową, terapia gua sha polegająca na skrobaniu skóry, testy ciążowe, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji
on-line dotyczących onkologii, udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, udostępnianie
raportów dotyczących badań medycznych osób, udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, udzielanie informacji medycznych w zakresie trucizn, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, udzielanie informacji online związanych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń
lub złamanych kości, udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, udzielanie informacji związanych
z usługami medycznymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów
medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów
medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycyny, usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria
medyczne, usługi analiz medycznych związane z leczeniem
osób, świadczone przez laboratorium medyczne, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi analiz medycznych
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związane z leczeniem pacjentów, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi badań krwi, usługi badań mammograficznych, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań
przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jelit, usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, usługi badań
przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, usługi badań
przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, usługi badań
przesiewowych z zakresu kolonoskopii, usługi badania cukrzycy, usługi badania korzystania z leków, usługi banków
krwi, usługi banków spermy, usługi banków tkanek oka, usługi banku krwi pępowinowej, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, usługi charytatywne,
mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób potrzebujących, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, usługi doradcze dotyczące
instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze dotyczące
implantów protetycznych, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi doradcze
w zakresie chirurgii, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, usługi doradcze związane z usługami medycznymi, usługi doradztwa medycznego świadczone przez
domy opieki, usługi doradztwa technicznego dotyczącego
zdrowia, usługi farm zdrowia [medyczne], usługi ginekologiczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej,
usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi kurortów [medyczne], usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy
próbek krwi pobranych od pacjentów, usługi laboratoriów
medycznych w zakresie analizy próbek pobranych od pacjentów, usługi laserowej korekty wzroku, usługi leczenia
medycznego świadczone przez domy opieki, usługi leczenia
w zakresie płodności człowieka, usługi lekarskie, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie
in vitro, usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, usługi medyczne w zakresie
leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych
w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu
sennego, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń
lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi medyczne
w zakresie cukrzycy, usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa,
usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
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pępowinowej, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, usługi medycznych
badań przesiewowych w dziedzinie astmy, usługi nastawiania kości, usługi obrazowania medycznego, usługi oceny
medycznej, usługi oddawania nasienia ludzkiego, usługi
okulistyczne, usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi, usługi opieki medycznej, usługi opieki
medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], usługi opieki
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, usługi paramedyczne, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, usługi podologa, usługi pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi prywatnych szpitali, usługi psychiatryczne,
usługi spa medycznych, usługi świadczone przez szpitale,
usługi telemedyczne, usługi terapii chelatowej, usługi testów
audiologicznych, usługi transtelefonicznego monitorowania
serca, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi
w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie audiologii,
usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie badania moczu, usługi w zakresie badania surowic, usługi w zakresie chemioterapii, usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla osób uzależnionych, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi w zakresie medycyny sportowej, usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, usługi w zakresie medycyny i zdrowia
związane z dna, genetyką i testami genetycznymi, usługi
w zakresie patologii, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie szczepień, usługi
w zakresie wkłuwania się do żył, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, usługi zapładniania metodą
in vitro, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, uzupełnienie włosów, wydawanie raportów medycznych, wykonywanie badań medycznych, wypożyczanie instrumentów
medycznych, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych,
zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie zaplecza
medycznego podczas imprez sportowych, higiena i pielęgnacja urody zwierząt, pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów, strzyżenie zwierząt, usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami, usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, usługi kosmetyczne dla kotów, usługi kosmetyczne dla psów, usługi kosmetyczne dla
zwierząt, usługi mycia zwierząt domowych, usługi salonów
piękności dla zwierząt domowych, usługi w zakresie opieki
nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie pielęgnacji
psów, badania genetyczne zwierząt, chirurgia weterynaryjna, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, dostarczanie
informacji weterynaryjnych, kliniki dla zwierząt, masaż dla
psów, masaż koni, opieka nad ptakami, opieka nad rybami,
pobieranie nasienia zwierzęcego, podkuwanie koni i pielęgnacja kopyt końskich, ponowne zasiedlanie i konserwacja
dzikich zwierząt, specjalistyczne doradztwo w zakresie usług
weterynaryjnych, sterylizacja zwierząt, udzielanie informacji
dotyczących usług weterynaryjnych, udzielanie informacji
na temat hodowli zwierząt, umieszczanie mikrochipów pod
skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji,
usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, usługi doradcze związane z opieką
nad rybami, usługi informacji weterynaryjnej świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne dotyczące
weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, usługi podkuwaczy koni, usługi rentgenowskie,
usługi szpitali dla zwierząt domowych, usługi sztucznego
zapłodnienia, usługi techników elektroradiologów, usługi te-
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stowania wydajności zwierząt, usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, usługi w zakresie inwentaryzacji dzikiej
zwierzyny, usługi w zakresie obsługi wypadków z udziałem
dzikich zwierząt, usługi w zakresie opieki nad ptakami domowymi, usługi w zakresie opieki nad rybkami domowymi,
usługi weterynaryjne i rolnicze, usługi zapładniania zwierząt
metodą in vitro, weterynaryjne usługi doradcze, wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, hodowla zwierząt,
ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, uprawa roślin, wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, chirurgia drzew, doradztwo rolnicze, doradztwo
specjalistyczne w zakresie rolnictwa, doradztwo techniczne
w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych organizmów morskich, doradztwo w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, doradztwo w zakresie
rolnictwa, doradztwo w zakresie uprawy winorośli, doradztwo związane z sadzeniem drzew, konsultacje w zakresie rolnictwa, kontrola inwazji pcheł [w rolnictwie], odkażanie
w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, przywracanie siedliska leśnego, rozpylanie insektycydów do celów
ogrodniczych, rozpylanie insektycydów do celów leśniczych,
rozpylanie insektycydów do celów rolniczych, ogrodniczych
i leśniczych, rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie nawozów z powietrza, rozpylanie rolniczych środków
chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin do celów
rolniczych, rozsiewanie nawozów, rozsiewanie z powietrza
lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, sadzenie drzew, sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji
dwutlenku węgla, spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, tępienie szczurów w rolnictwie, tępienie
szkodników w rolnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, tępienie szkodników w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, udzielanie informacji
na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, udzielanie informacji online na temat usług związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, udzielanie informacji
związanych ze stosowaniem nawozów, udzielanie informacji
związanych z rozsiewaniem nawozów, udzielanie informacji
związanych ze zwalczaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uprawa winogron do produkcji wina,
usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradcze dotyczące rolnictwa, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania
nie chemicznych środków do zrównoważonego rolnictwa
i ogrodnictwa, usługi doradcze i konsultacyjne związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów rolniczych
i ogrodniczych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników
i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, usługi doradcze w zakresie rolnictwa, usługi hodowli ryb, usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie,
usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania
substancji chemicznych w leśnictwie, usługi informacyjne
dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie,
usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, usługi kon-
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troli szkodliwej dzikiej zwierzyny, usługi leśnictwa, usługi
połowów dalekomorskich, usługi ponownego zalesiania,
usługi pszczelarskie, usługi rolnicze, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, usługi szkółek drzew, usługi w zakresie akwakultury, usługi w zakresie eutanazji ofiar wypadków wśród
dzikich zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, usługi w zakresie uprawy winorośli, usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi zwalczania szkodników
dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, usługi związane
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem w zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, wysiew nasion, znakowanie zwierząt, zwalczanie plagi pcheł w rolnictwie, zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa
i udzielanie informacji w tym zakresie, zwalczanie szkodników w rolnictwie, zwalczanie termitów w rolnictwie, zwierzęta (hodowla -), doradztwo związane z hodowlą zwierząt,
hodowla koni czystej krwi, hodowla psów, hodowle psów,
kompilacja informacji dotyczących ptaków, stadnina koni,
sztuczne zapłodnienie zwierząt, udzielanie informacji dotyczących ptaków, usługi hodowli, usługi hodowli bydła, usługi
hodowli drobiu, usługi hodowli i prowadzenia stadnin, usługi
hodowli koni, usługi hodowli kotów, usługi hodowli świń,
usługi hodowli zwierząt, usługi informacyjne w zakresie rolnictwa, usługi stadniny koni, usługi stadniny koni i hodowli
koni, usługi w zakresie chowu owiec, usługi w zakresie hodowli owadów, usługi w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, projektowanie krajobrazów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, doradztwo z zakresu
ogrodnictwa, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, kultywacja roślin uprawnych, kwiaciarstwo, niszczenie chwastów, niszczenie pasożytów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie wystaw kwiatowych do wnętrz budynków, pielęgnacja ogrodów, pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiatowych, pielęgnacja trawników,
pielęgnowanie roślin doniczkowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, rozpylanie ogrodniczych środków chemicznych, sadzenie drzew ogrodowych, sadzenie roślin, siew
roślin uprawnych, szkółki drzew, udostępnianie informacji
o identyfikacji roślin i kwiatów do celów ogrodniczych, udostępnianie informacji na temat ogrodnictwa, udzielanie informacji związanych z sadzeniem drzew ogrodowych, układanie darni, układanie kwiatów, układanie sztucznej darni,
usługi doradcze w zakresie wyboru darni, usługi doradcze
w zakresie układania darni, usługi doradcze w zakresie
ogrodnictwa, usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa wodnego, usługi doradcze w zakresie upraw w związku z ogrodnictwem, usługi doradcze związane z uprawą roślin, usługi
informacyjne dotyczące używania nawozów w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania substancji
chemicznych w ogrodnictwie, usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w ogrodnictwie, usługi
informacyjne z zakresu flory, usługi koszenia trawników, usługi niszczenia chwastów, usługi ogrodnicze, usługi ogrodnika
i usługi ogrodnicze, usługi pielęgnacji ogródków, usługi pielęgnacji roślin [usługi ogrodnicze], usługi pielęgnacji trawników, usługi pielęgnowania trawników, usługi projektowania
w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie szklarni, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi z zakresu szkółek roślin, usuwanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie kwiatów, zwalczanie chwastów, hydroponiczne usługi rolnicze, obsiewanie gospodarstw rolnych
z powietrza, udostępnianie działek badawczych w celu badania upraw, udostępnianie działek badawczych w celu badania upraw poprzez użycie środków chemicznych, usługi
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w zakresie siania rzędowego nasion, zbieranie plonów
na rzecz osób trzecich, wynajem zwierząt i roślin, gospodarstwa rolne (wypożyczanie sprzętu dla -), udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem sprzętu rolniczego, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem kosiarek
do trawników, usługi wypożyczania aranżacji kwiatowych,
wynajem narzędzi ogrodniczych, wynajem sprzętu
do przycinania trawnika, wynajem sprzętu do przycinania
drzew, wynajem uli, wynajem urządzeń rolniczych, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, wypożyczanie kosiarek
do trawy, wypożyczanie maszyn rolniczych do rozpylania,
wypożyczanie maszyn rolniczych, wypożyczanie roślin
do wnętrz, wypożyczanie sprzętu rolniczego, wypożyczanie urządzeń rolniczych.
(210)
(731)
(540)
(540)

511443
(220) 2020 03 13
Eduardovich Shevelov Ihor, Lwów, UA
(znak słowno-graficzny)
W Tort Warszawski

(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości
i mrożone wyroby cukiernicze, wyroby waflowe, biszkoptowe, herbatniki, ciasta, ciastka, ciasteczka, torty, wyroby czekoladowe, batony, lody, wyroby cukiernicze z lodami.
(210)
(731)
(540)
(540)

511481
(220) 2020 03 13
MARUKYAN GOHAR NAVASH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Navash ORMIAŃSKO-GRUZIŃSKIE PIEKARNIE I BISTRO

(531) 26.11.01, 26.11.13, 26.02.05, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 babeczki, bagietki, bagietki z nadzieniem,
bułeczki chrupkie, bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z kremem, bułeczki z owocami, bułki, bułki chrupiące,
bułki nadziewane, bułki z nadzieniem, chleb, chleb i bułki,
chleb na wpół upieczony, chleb pita, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb w kształcie placków,
chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb żytni,
chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta drożdżowe z nadzieniem
z mięsa, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta
drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta mrożone, ciasta
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, ciastka, ciastka
serowe, ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto na chleb, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie pa-
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luszki chlebowe, croissant, czipsy z pity, dekoracje cukiernicze do ciast, drożdżowe bułeczki, duże miękkie bułki, grzanki,
kanapki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby,
kanapki z frankfruterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki
z indykiem, kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wieprzowinę, kanapki zawierające sałatę, kawa,
kawałki ciast, koncentraty do chleba, kruche ciasto, lodowe
wyroby cukiernicze, lukrowane ciasto, mąka do pieczenia,
mąka na ciasto, miąższ chleba, miękkie bułeczki, mięso w cieście, mięso z warzywami w cieście, mięso zapiekane w cieście, mieszanka do ciasta, mieszanki do chleba, mieszanki
do ciast, mieszanki do nadzienia, mieszanki do pieczenia
bułek, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszanki do robienia pieczywa, mieszanki gotowe do pieczenia, mieszanki
mączne do użytku w pieczeniu, mrożone produkty z ciasta
nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, nadzienia czekoladowe do wyrobów cukierniczych, nadzienia do słodyczy, nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze słodycze
w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, nielecznicze
słodycze- wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze, opiekane
kanapki z serem i z szynką, paluszki chlebowe, pieczywo
chrupkie, pieczywo owocowe, pielmieni jako pierogi z nadzieniem mięsnym, pierożki na bazie mąki, potrawy na bazie
mąki, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty mączne do żywności, produkty żywnościowe z ciasta,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z pieczywa
chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
zbożowe o smaku sera, rogaliki, sandwicze, słodkie bułeczki, słodkie bułki, słodkie polewy i nadzienia, słodkie wyroby
cukiernicze nie dla celów medycznych, spody z ciasta do pizzy, świeże placki, ciasta, świeży chleb, wyroby cukiernicze
z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby
cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa,
wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze
zawierające owoce, zawijana kanapka typu wrap- pieczywo.
(210)
(731)
(540)
(540)
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dzeń do pracy na wysokościach, akcesoriów zapewniających
niezawodność sprzętu do pracy na wysokościach, odzieży,
podnośników hydraulicznych, rusztowań samojezdnych,
dźwigów, sprzętu budowlanego, sprzętu do realizacji specjalistycznych prac wysokościowych, usługi w zakresie działalności przedstawicielstw handlowych podmiotów zagranicznych, reklama specjalistycznych usług związanych z pracami
wysokościowymi prowadzona w mediach i przez Internet,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 37 prace wysokościowe, usługi
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich przeróbkach, usługi wykończeniowe, usługi instalacyjne, naprawy obiektów budowlanych, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów,
odśnieżanie dachów, usuwanie elementów elewacji, montowanie systemów odstraszania ptaków, 41 usługi edukacji
w zakresie BHP, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów
w zakresie: zasad pracy na wysokościach, praw i obowiązków
pracodawców i pracowników podczas wykonywania prac
niebezpiecznych lub o podwyższonym ryzyku, zasad realizowania prac w budownictwie w tym związanych z przeróbkami budynków, ich renowacją i konserwacją oraz wpływem
na bezpieczeństwo osób w nich zamieszkujących, zasad dotyczących dbania o otoczenie i infrastrukturę, wypożyczanie
i dzierżawa sprzętu do prac na wysokościach.
511640
(220) 2020 03 17
CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(554) (znak przestrzenny)
(540) EMPIRE ALFA DETOX FORMULA EMPIRE GENUINE
PETFOOD STORY

(210)
(731)

511504
(220) 2020 03 23
ZAGAJEWSKI KAROL EHC, Kraków
(znak słowno-graficzny)
EHC KAROL ZAGAJEWSKI

(531)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie promowania
działań na rzecz: wzrostu bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokościach, obsługi sprzętu używanego do tego
rodzaju prac, ochrony środowiska, ochrony krajobrazu,
ochrony infrastruktury, usługi reklamowe w zakresie promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zwłaszcza
w zakresie prac na wysokościach, sprzedaż: maszyn i urzą-

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 19.03.01, 19.03.15, 24.09.01, 24.09.03,
24.09.06, 25.01.15, 25.07.01, 25.07.02, 25.07.17, 25.07.25,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10,
26.11.13, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia
zwierząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt
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domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, preparaty spożywcze
dla kotów, preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty
zbożowe będące paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla
kotów, jadalne przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pasze zwierzęce w formie
granulek, napoje dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla
zwierząt domowych, napoje dla kotów, mieszanki paszowe
dla zwierząt, kości do żucia dla psów, kości dla psów, karmy
dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących udział
w gonitwach, karma dla królików, karma dla koni, karma dla
gryzoni, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki
dla koni, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne kości
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt,
ciastka dla szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze
w postaci kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze
o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia
dla psów, algarobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny
dla zwierząt domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla
zwierząt domowych jako ściółka.
(210)
(731)
(540)
(540)

511898
(220) 2020 03 27
LUBAS MARCIN BRUNO ROSSI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
BR

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

511899
(220) 2020 03 27
LUBAS MARCIN BRUNO ROSSI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
BR BRUNO ROSSI

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży.
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511945
(220) 2020 03 28
LEASYUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) leasyup
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, leasing finansowy, leasing
operacyjny, finansowanie zakupów w formie leasingu, finansowanie towarów, finansowanie samochodów, doradztwo
finansowe, faktoring.
512071
(220) 2020 03 30
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW

(210)
(731)

(531) 05.01.05, 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb,
owoców morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane,
konserwowe, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki,
konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby
i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie te
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych
lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane
zupy, preparaty do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w postaci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do produkcji bulionu, rosoły w koncentratach, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, owoce i żywność z białkiem
z ziarna, używane jako substytuty mięsa, pasty z warzyw,
owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, burgery
warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie,
substytuty mięsa na bazie warzyw, hummus [pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb,
drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artykułów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do sałatek,
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się
głównie z makaronu, pizza.
(210)
(731)

512073
(220) 2020 03 30
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW

(531) 05.01.03, 05.03.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe,
gotowane i półprzetworzone, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców
morza, gotowe dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożone, suszone i gotowane, konserwowe,
mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczyzna, ryby i produkty spożywcze pochodzące z morza, wszystkie te produkty w postaci
wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania pieczywa),
konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w proszku, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także
w postaci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do produkcji
bulionu, rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce i żywność z białkiem z ziarna, używane jako
substytuty mięsa, pasty z warzyw, owoców, białek zbożowych
lub substytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie
z substytutów mięsa, burgery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, substytuty mięsa na bazie warzyw, hummus [pasta z ciecierzycy], sałatki na bazie hummusu,
dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, ryż, makaron,
kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki owsianej
lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy,
sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania
artykułów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy
do sałatek, majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z makaronu, pizza.
(210)
(731)
(540)
(540)

512445
(220) 2020 04 09
FARFADET S. a r.l., Heisdorf, LU
(znak słowno-graficzny)
ABALONE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, zarządzanie personelem,
usługi wyszukiwania zatrudnienia dla personelu, usługi udostępniania personelu, rekrutowanie personelu tymczasowego,
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, pomoc w zarządzaniu personelem, usługi doradztwa związane
z personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
usługi w zakresie oceny potrzeb personelu, przeprowadzanie
testów osobowości w celu doboru personelu, dobór pracowników przy użyciu testów psychologicznych, usługi administracyjne w zakresie przekwalifikowania personelu, usługi
reklamowe w zakresie rekrutacji personelu, przeprowadzanie
testów psychometrycznych w celu doboru personelu, administrowanie wynagrodzeniami personelu przedsiębiorstwa dla
osób trzecich, dostarczanie informacji w zakresie usług prze-
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kwalifikowania personelu, dostarczanie informacji w zakresie
rekrutacji personelu: usługi doradztwa w zakresie zarządzania
i zatrudniania personelu, usługi dotyczące budowania zaangażowania pracowników, rekrutacji, udostępniania pracowników,
obsadzania stanowisk oraz nawiązywania kontaktów zawodowych, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych,
zarządzanie zasobami ludzkimi, usługi doradztwa w zakresie
zasobów ludzkich, świadczenie usług zarządzania zasobami
ludzkimi i rekrutacji dla osób trzecich, usługi w zakresie zatrudnienia pracowników na zasadach firmy parasolowej (umbrella
employment), usługi biur pośrednictwa pracy tymczasowej,
organizowanie i prowadzenie targów i giełd pracy, biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie informacji o zatrudnieniu,
przeprowadzanie testów do określania umiejętności zawodowych, przeprowadzanie testów do określania kwalifikacji zawodowych, usługi pośrednictwa pracy, wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie w zakresie ogłoszeń o pracę, usługi
informacyjne związane z zatrudnieniem i rozwojem kariery,
dostarczanie informacji o zatrudnieniu za pośrednictwem
ogólnoświatowych sieci komputerowych, biznesowe usługi
doradcze dotyczące odpowiedzialności w biznesie, 41 usługi
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
w tym szkoleń personelu w dziedzinie rekrutacji, zasobów
ludzkich i zarządzania biznesem, organizowanie i prowadzenie podstawowych i zaawansowanych szkoleń w celu rozwoju
zasobów ludzkich, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie niewirtualnych forów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone przez wyższe uczelnie,
doradztwo zawodowe (doradztwo w zakresie edukacji i nauczania), coaching (szkolenie), organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi szkoleniowe świadczone za pomocą symulatorów, przekazywanie know-how (szkolenia), kształcenie
praktyczne (pokazy).
512493
(220) 2020 04 14
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne,
30 dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(210) 512577
(220) 2020 04 16
(731) FORMELA JAKUB, Lębork; FORMELA MACIEJ, Lębork
(540) (znak słowny)
(540) FARMA ALEXA
(510), (511) 9 filmy animowane, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrane filmy, środki edukacyjne do pobrania, książki
audio, 16 książki do rysowania, książki do malowania, książki
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dla dzieci, 41 parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, prowadzenie parków rozrywki, usługi parków rozrywki, edukacja sportowa, 43 hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi w zakresie
zakwaterowania, ośrodki wypoczynkowe, usługi hotelowe,
wynajem domków letniskowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 512700
(220) 2020 04 22
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Żabki
(510), (511) 10 przyłbice ochronne dla personelu medycznego i stomatologów pracujących w okularach korekcyjnych,
folie wymienne do przyłbic przyczepiane do okularów korekcyjnych, 35 usługi w zakresie sprzedaży materiałów pomocniczych dla lekarzy stomatologów i personelu medycznego, sprzedaż poprzez sieć komputerową (e-sklep): przyłbic
ochronnych dla personelu medycznego i stomatologów
pracujących w okularach korekcyjnych oraz folii wymiennych
do przyłbic przyczepianych do okularów korekcyjnych.
512798
(220) 2020 04 23
PTT Oil and Retail Business Public Company Limited,
Bangkok, TH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe Amazon
(210)
(731)

(531)

03.07.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 26.01.02, 26.01.15,
26.01.18, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach i na wynos, restauracje samoobsługowe, usługi dystrybucji żywności i napojów, usługi kateringowe, usługi kawiarni.
512867
(220) 2020 04 27
MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą;
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRATH WHEELS
(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.16, 26.01.18,
04.03.03, 01.01.03
(510), (511) 6 aluminium i jego stopy, aluminium profilowane wytłaczane, 12 części i akcesoria do pojazdów, koła
[części do pojazdów lądowych], koła, koła do pojazdów, koła
samochodowe, obręcze do kół samochodowych, obręcze
kół do pojazdów, obręcze kół do samochodów osobowych,
obręcze kół pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
512868
(220) 2020 04 27
MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą;
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEVENTY9

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 aluminium i jego stopy, 12 części i akcesoria do pojazdów, koła [części do pojazdów lądowych], koła
do pojazdów, koła, koła samochodowe, obręcze do kół samochodowych, obręcze kół do pojazdów, obręcze kół do samochodów osobowych, obręcze kół pojazdów.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 512869
(220) 2020 04 27
(731) Bilot Oyj, Helsinki, FI
(540) (znak słowny)
(540) BILOT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy [hardware], programy komputerowe, zapisane
i do pobrania, programy sterujące komputerowe, nagrane,
aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zarządzaniu relacjami z klientem,
oprogramowanie komputerowe do planowania zasobów
przedsiębiorstwa (ERP), oprogramowanie komputerowe
zapewniające zintegrowane procesy zarządzania danymi
biznesowymi za pomocą łączenia informacji z różnych baz
danych i prezentowania ich na interfejsie przyjaznym dla
użytkownika, oprogramowanie komputerowe do użytku
w zarządzaniu danymi stałymi, wywiadzie gospodarczym,
analizach, planowaniu biznesowym, ustalaniu cen, zarządzaniu opłacalnością, handlu, zarządzaniu relacjami z klientami,
projektowaniu usług, rozwiązaniach w zakresie współpracy
i przepływu pracy, interfejsach użytkownika, planowaniu
zasobów przedsiębiorstwa (ERP), dużych zbiorach danych
i na potrzeby Internetu rzeczy, 35 doradztwo w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, zarządzanie
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, doradztwo w zarządzaniu w działalności
gospodarczej w zakresie strategii, procesów biznesowych,
marketingu, sprzedaży, działania i projektowania produktów,
w szczególności z wykorzystaniem modeli analitycznych
i statystycznych do zrozumienia i przewidywania trendów
i zachowań konsumenckich, biznesowych i rynkowych,
optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, usługi w zakresie business intelligence [analityki
biznesowej], analizy kosztów, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
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danych, zarządzanie w działalności gospodarczej i doradztwo organizacyjne w dziedzinie zarządzania danymi stałymi, wywiadu gospodarczego, analiz, planowania, ustalania
cen, zarządzania opłacalnością, handlu, zarządzania relacjami z klientem, projektowania usług, rozwiązań w zakresie
współpracy i przepływu pracy, interfejsów użytkownika
i planowania zasobów przedsiębiorstwa, 42 projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania,
opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, programowanie i wdrażanie oprogramowania, instalacje oprogramowania komputerowego, instalacja
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego,
rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i rozwiązań technologicznych związanych ze stronami
internetowymi do handlu elektronicznego, projektowanie,
usługi konserwacyjne, ulepszanie i aktualizacja oprogramowania do użytku w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa
i zarządzaniu relacjami z klientem, doradztwo dotyczące
oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa
i zarządzania relacjami z klientem, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], oprogramowanie jako usługa [SaaS] do zarządzania relacjami z klientem, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa jako usługa [SaaS], platforma
jako usługa [PaaS], usługi w zakresie projektowania witryn
internetowych, hosting stron internetowych, projektowanie i rozwój oprogramowania do automatyzacji procesów
administracyjnych, usługi digitalizacji zakupów, produkcji,
sprzedaży i marketingu, usług, łańcucha dostaw, eksploracja
danych, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi chmury obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie serwerów
www, analizy systemów komputerowych, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], usługi w zakresie hostingu stron internetowych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii.
512870
(220) 2020 04 27
MICHAŁOWSKI WALDEMAR, Kostrzyn nad Odrą;
PILECKI MARCIN, Kostrzyn nad Odrą
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STIX Automotive Equipment

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów lądowych, ciężarki do wyważania kół
pojazdów, łatki gumowe do naprawy dętek pojazdów, łatki
gumowe do naprawy opon pojazdów, łaty do naprawiania
opon pojazdów, łatki do naprawy opon, łatki do opon, materiały do naprawy opon, łaty do opon, łaty na dętki do opon,
materiały do łatania dętek do opon, pokrowce na opony,
sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon,
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urządzenia do pompowania opon, wentyle do opon, wentyle do opon pojazdów, zestawy naprawcze do dętek, zestawy
narzędzi do naprawy dętek.
(551) wspólne prawo ochronne
512926
(220) 2020 04 27
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W PIĄTNICY, Piątnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĄTNICA CUD NATURY Z PIĄTNICY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 05.03.11, 05.03.14, 29.01.14
(510), (511) 5 koktajle białkowe, napoje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki dietetyczne w formie
napojów, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, napoje witaminizowane,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki
posiłków, suplementy diety składające się z aminokwasów,
dietetyczne dodatki do żywności, proszki jako zamienniki
posiłków, suplementy węglowodanowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze,
29 nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne,
napoje mleczne, napoje na bazie mleka, maślanka, serwatka,
jogurty, jogurty pitne, kefiry, śmietana, napoje zawierające
bakterie kwasu mlekowego, napoje na bazie jogurtu, napoje
mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, mleko w proszku o różnych smakach,
do przyrządzania napojów, przeciery owocowe, przeciery
warzywne, koktajle mleczne, 32 soki, napoje na bazie orzechów i soi, napoje proteinowe, napoje sportowe wzbogacone proteinami, napoje typu smoothie, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, napoje serwatkowe,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty
do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty
do sporządzania napojów owocowych, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
wyciągi do sporządzania napojów.
512973
(220) 2020 04 28
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 29.01.15, 06.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, w tym nawozy
organiczne, nawozy mineralne, nawozy mineralno - orga-
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niczne, nawozy jednoskładnikowe, nawozy wieloskładnikowe, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów,
środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych
z rolnictwem, publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam, w tym papierowych, radiowych, telewizyjnych,
prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem
sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja
sprzedaży produktów nawozów, preparatów. środków chemicznych i agrochemicznych powiązanych z rolnictwem
w celach handlowych, organizacja wystaw, targów w celach
handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 44 usługi
doradcze z dziedziny rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

513039
(220) 2020 05 04
JACHNA TADEUSZ MŁYNKI.PL, Łęg Tarnowski
(znak słowno-graficzny)
mlynki.pl
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(540) CZYŚCIFON
(510), (511) 5 chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty do dezynfekcji rąk, ściereczki do czyszczenia
nasączone środkami dezynfekującymi, do celów higienicznych, środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki,
środki dezynfekujące do użytku domowego, antybakteryjne
środki do mycia rąk, wilgotne ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, higieniczne środki nawilżające, antybakteryjne płyny do rąk, chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone
płynem farmaceutycznym, środki dezynfekcyjne do celów
higienicznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki
do usuwania bakterii, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], chusteczki dezynfekujące oraz antybakteryjne do powierzchni płaskich (m.in.: laptop, telefon, urządzenia elektryczne) oraz skóry.
513145
(220) 2020 05 05
MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W MOŃKACH, Mońki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOŃKI
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 11.01.20
(510), (511) 21 nieelektryczne młynki kuchenne, młynki
do użytku domowego, ręczne, młynki do soli, młynki do pieprzu, młynki do pieprzu, ręczne.
513094
(220) 2020 04 30
KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE WHITE
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.04.02, 26.04.04, 06.07.25
(510), (511) 29 sery dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione, masło, mleko, mleko w proszku, serwatka,
produkty serowarskie.
513214
(220) 2020 05 06
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NADZIEJA,
Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓŁDZIELNIA
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.05.19
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, 2 emalie [lakiery],
emalie do malowania, emulsje srebrne [pigmenty], farba
wapienna, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby
ceramiczne, farby chroniące przed moczem, farby i farby
mocno rozcieńczone, farby ognioodporne, farby olejne
do użytku w sztuce, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, farby wodne do użytku w sztuce, 19 beton, betonowe elementy budowlane.
(210) 513127
(220) 2020 05 06
(731) PETRYS ALEKSANDER, Kraków
(540) (znak słowny)

(531)

26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.02, 26.01.10, 27.05.01,
27.05.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych i nagrań wideo do celów reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja [reklama] koncertów, promowanie
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zawodów i wydarzeń sportowych, usługi zarządzania społecznością online, usługi współpracy z blogerami, usługi
sprzedaży towarów: kubki, koszulki, plecaki, napoje, plakaty,
torby, opaski silikonowe, bluzy, czapki, torebki nerki, skarpety, lusterka, magnesy, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania restauracjami, kafeteriami, kawiarniami, pubami,
klubami, restauracjami, stołówkami, agencjami muzycznymi, artystycznymi, studiami nagrań, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
wykonywanie fotokopii, 41 usługi rozrywkowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe,
świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi publikacji, usługi wydawnicze,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, świadczenie usług
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, usługi rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, biblioteki, centra rozrywki, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dyskoteki, informacje dotyczące działalności
kulturalnej, kina, konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, nauczanie i szkolenia, obozy
letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, ogrody udostępniane publicznie, organizacja konkursów muzycznych,
organizacja konkursów piękności, organizacja webinariów,
organizowanie festiwali, organizowanie gal, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie i przeprowadzanie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pokazy filmów
kinematograficznych i kinowych, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień, produkcja studiów filmowych, sport i fitness, studia filmowe, studia tańca, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki
lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, usługi klubowe
[rozrywka], usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
imprez, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty do celów
rekreacyjnych, warsztaty edukacyjne, 43 bary, herbaciarnie,
kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowywanie posiłków
i napojów, puby, snack-bary, stołówki, usługi barów i restauracji, usługi restauracji fast-food, winiarnie, zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, rezerwacja zakwaterowania,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, usługi opieki
nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, usługi
charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie zakwaterowania, usługi
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem
konstrukcji namiotowych, wynajem pawilonów, wynajmowanie pokoi, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla
osób starszych, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi
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informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513223
(220) 2020 05 08
AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
TRAFFIC TV

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], gry komputerowe, anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
informacji, notesy elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, przenośne odtwarzacze mediów, publikacje
elektroniczne [ładowalne], translatory elektroniczne kieszonkowe, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i rejestracji
dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, programy gier komputerowych, karty z pamięcią karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery przenośne, oprogramowanie komputerowe, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy, aparatura
do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna,
maszty do łączności radiowej, nadajniki telekomunikacyjne,
odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze, aparaty wideo, taśmy
wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy
wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, laptopy, akcesoria komputerowe, programy
komputerowe, programy komputerowe udostępniane on-line via portal, osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń
i przyrządów, programy telewizyjne, filmy, 16 kalendarze,
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje drukowane,
notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, druki, magazyny, albumy, almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, nalepki, naklejki,
artykuły piśmiennicze, torby papierowe, 20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice
i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe
o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji
bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice

Nr ZT33/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

reklamowe z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnymi,
35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, badania rynkowe, zestawienia
statystyczne, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie aukcji publicznych, badania opinii publicznej, badania rynku, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, informacja handlowa, usługi przeglądu prasy, prowadzenie badań marketingowych, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności
gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, księgowość, marketing, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi
w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące: ocenę skuteczności
dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia
skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie
ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie
i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także
katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki, kubki,
usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej,
badań marketingowych, organizowanie i obsługa - handlowych lub reklamowych - pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, naprawa i konserwacja projektorów
filmowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń do nadawania,
38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych
lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci
komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii
komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności,
utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody,
wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami abonentów, usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią kom-
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puterową, usługi dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video,
przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony iii generacji, laptopy, pagery,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem
telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe,
studia telewizyjne, studia nagrań, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, organizowanie i realizacja koncertów, organizowanie i realizacja widowisk plenerowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, konkursów edukacyjnych, przedstawienia teatralne,
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, usługi agencji informacyjnych i agencji
prasowych, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej
sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej,
poczty elektronicznej, przesyłanie informacji zapisanej
na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie
informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji,
jak telefony iii generacji, laptopy, pagery, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie
zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portalu
internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych
baz danych, projektowanie materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak
koszulki, kubki.
(210) 513258
(220) 2020 05 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Iskial - odporni na nudę
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
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dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210)
(731)
(540)
(540)

513261
(220) 2020 05 11
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
#OdporniNaNudę!

(531) 26.04.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
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dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(210) 513269
(220) 2020 05 11
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Aleric Spray
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
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dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
513349
(220) 2020 05 10
KOMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMAKO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, opracowanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
513351
(220) 2020 05 08
5E SMAGA I PARTNERZY SPÓŁKA ADWOKATÓW,
RADCÓW PRAWNYCH I DORADCÓW
PODATKOWYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 5E legal

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z przepisami, badania prawne, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, sprawy sporne (usługi
pomocy w -), rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi adwokackie, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi monitorowania prawnego, usłu-
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gi prawne w dziedzinie imigracji, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych.
513395
(220) 2020 05 12
ORZEŁOWSKI ALEKSANDER PRACOWNIA TECHNIKI
DENTYSTYCZNEJ ALMADENT, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clear splint INVISIBLE SOLUTION
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 24.17.02
(510), (511) 10 szyny ortodontyczne.
(210) 513507
(220) 2020 05 15
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) Natalle
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów,
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej,
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
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topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych,
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
513550
(220) 2020 05 14
BBSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBsolar
(210)
(731)
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(540) MODERNO Wyposażenie domu

(531)

07.03.11, 07.01.24, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, a mianowicie zlewozmywaki ze sztucznego
granitu.
513612
(220) 2020 05 18
WOJTASIŃSKI PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOJTASIŃSKI TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
KRAJOWY SPEDYCJA PRZYCZEPY SPRZEDAŻ SERWIS
CZĘŚCI WYPOŻYCZALNIA SERWIS OGUMIENIA
(210)
(731)

(531)

01.03.15, 01.03.13, 26.11.06, 26.11.08, 07.03.02, 26.05.04,
27.05.01, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 9 aparatura fotowoltaiczna, aparatura i instalacje
do zdalnego sterowania procesami fotowoltaicznymi, baterie słoneczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, systemy automatyki do instalacji solarnych, wskaźniki wielkości elektrycznych, wiatromierze, 37 montaż, naprawy i serwis zestawów solarnych i fotowoltaicznych oraz
instalacji grzewczych i urządzeń do wykorzystania energii
odnawialnej.
513564
(220) 2020 05 18
COLORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VELVETIC
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, 3 środki
toaletowe, preparaty toaletowe, 44 higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
513598
(220) 2020 05 19
NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Nexera Światłowód
(510), (511) 38 usługi komunikacji za pośrednictwem sieci
światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem
telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego,
usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych.
(210)
(731)

513610
(220) 2020 05 18
AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węglewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

(531) 01.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich pojazdów samochodowych, przyczep, naczep a także części i akcesoriów do nich pozwalające nabywcy oglądać i kupować
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży tych
towarów oraz w miejscu sprzedaży stacjonarnej tych towarów, 37 serwis pojazdów oraz części i akcesoriów do nich,
serwis przyczep i naczep oraz części i akcesoriów do nich,
serwis ogumienia, wulkanizacja opon, przebudowa i modernizacja pojazdów, przebudowa i modernizacja przyczep
i naczep, 39 transport, transport drogowy, transport towarów, transport pasażerski, organizowanie transportu, logistyka transportu, magazynowanie ładunku przed transportem,
transport materiałów niebezpiecznych, transport drobnicy,
spedycja, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie przyczep,
wypożyczanie naczep, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie części pojazdów i akcesoriów do pojazdów.
513662
(220) 2020 05 20
IWANIUK MAŁGORZATA EDUKACJA XXI WIEKU,
Skawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROYAL Baby

(210)
(731)

(531) 24.09.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi przedszkoli [edukacja], edukacja, usługi szkół [edukacja], edukacja, rozrywka i sport, usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], edukacja (informacje doty-
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czące -), edukacja [nauczanie], edukacja przedszkolna, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka / edukacja], nauczanie w szkołach podstawowych,
nauczanie, nauczanie języków, nauczanie przedszkolne, nauczanie indywidualne, nauczanie wyrównawcze, nauczanie
wspomagane komputerowo, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], nauczanie w szkołach średnich, przedszkola, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi edukacyjne
w szkołach średnich, coaching w zakresie życia osobistego
[life coaching], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, mentoring akademicki na rzecz dzieci
w wieku szkolnym.
(210) 513708
(220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 05.11.02, 19.07.06, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry terapeutyczne, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
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(210) 513710
(220) 2020 05 21
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 01.15.15, 03.13.05, 26.05.04, 26.07.21, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów
leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry terapeutyczne, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(210) 513770
(220) 2020 05 21
(731) ROGOWSKI BARTOSZ F.H.U. RO-GAZ, Lubaczów
(540) (znak słowny)
(540) Allweld
(510), (511) 7 spawarki, spawarki plazmowe, spawarki laserowe, spawarki elektrofuzyjne, spawarki ultradźwiękowe,
spawarki gazowe, spawarki (łukowe -), spawarki elektryczne,
spawarki łukowe, spawarki wysokiej częstotliwości, automatyczne spawarki elektryczne, spawarki na gaz, spawarki gazowe [urządzenia], spawarki gazowe [maszyny], elektryczne
spawarki łukowe, spawarki i lutownice, spawarki do tworzyw
sztucznych, spawarki łukowe [elektryczne maszyny], elektryczne spawarki do grzejników, regulatory do użytku w spawarkach, roboty spawalnicze, palniki spawalnicze, elektryczne palniki spawalnicze, ultradźwiękowe głowice spawalnicze,
elektrody rdzeniowe spawalnicze [elektryczne], elektrody
do urządzeń spawalniczych, narzędzia tnące będące palnika-
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mi spawalniczymi obsługiwanymi gazem, roboty spawające,
urządzenia do spawania laserowego, samoczynne maszyny
spawające, elektryczne urządzenia do spawania, maszyny
do spawania drutu, palniki do spawania gazowego, spawanie (aparaty do -) gazowe, acetylenowo - tlenowe maszyny
spawające, acetylenowo - tlenowe urządzenia spawające,
maszyny do spawania gorącym powietrzem, zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawania, maszyny do spawania metalu [elektryczne], maszyny elektryczne do spawania
oporowego, maszyny do spawania metali [gaz], maszyny
do spawania rur termoplastycznych, maszyny do spawania
łukiem elektrycznym, maszyny do spawania doczołowego
przewodów [gazowe], maszyny do spawania materiałów
z tworzyw sztucznych, palniki stanowiące części urządzeń
do spawania gazowego, maszyny i przyrządy do spawania
i lutowania, zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą łuku elektrycznego, przecinarki [obrabiarki], przecinarki łukowe.
513772
(220) 2020 05 21
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Bilaflex
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki sanitarne do celów medycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi.
(210)
(731)

513782
(220) 2020 05 21
ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ
SPÓŁKA JAWNA, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA
ROZTOCZE Chmielowe NOWY LEPSZY SMAK
(210)
(731)

Nr ZT33/2020

(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA
ROZTOCZE Pils NOWY LEPSZY SMAK

(531)

29.01.15, 06.19.05, 07.05.05, 05.11.15, 09.01.10, 24.03.07,
06.03.13
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
513785
(220) 2020 05 21
ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ
SPÓŁKA JAWNA, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZNAJ REZERWAT O KTÓRYM LEGENDA GŁOSI, ŻE
DAWNIEJ „JENO CZARCI TAM HASALI” STARANNIE
WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA ROZTOCZE
Czartowe Jasne Pełne NOWY LEPSZY SMAK

(210)
(731)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.13, 27.05.17, 05.07.02, 05.07.99, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.13, 26.01.03, 26.01.18, 06.03.13, 05.07.99,
05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezaIkoholowe.
513783
(220) 2020 05 21
ROZTOCZE MIECZYSŁAW, MAREK I TOMASZ SZALUŚ
SPÓŁKA JAWNA, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

513788
(220) 2020 05 22
FIERTEK PIOTR I.MECHANIKA MASZYN II.GLASSCHEM,
Rumia
(540) (znak słowny)
(540) GCH - Molecular Sieve
(510), (511) 1 produkty chemiczne adsorbujące.

(210)
(731)

(210) 513820
(220) 2020 05 24
(731) FUNDACJA ZNACZNIE WIĘCEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT33/2020
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(540) STARA PIEKARNIA

(531) 29.01.01, 27.05.01, 11.03.03, 11.03.04, 07.15.01
(510), (511) 41 organizowanie warsztatów, warsztaty
do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych,
warsztaty w celach kulturalnych, warsztaty w celach szkoleniowych, 43 kawiarnia, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi
cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

513829
(220) 2020 05 22
KONSMETAL CONCEPT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
+Care

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05, 24.13.04
(510), (511) 5 środki dezynfekujące, 6 kasetki metalowe
na pieniądze do sklepów, z wkładem plastikowym, metalowe dozowniki na ręczniki, 9 odzież ochronna, maski
ochronne, osłony głowy, osłony ochronne na twarz, przyłbice, rękawice ochronne, okulary ochronne, plandeki i ekrany
ochronne, stojaki na sprzęt ochronny, 10 fartuchy do celów
medycznych, maski dla personelu medycznego, respiratory,
lampy ultrafioletowe, rękawice do celów medycznych, kombinezony do celów medycznych, ekrany do celów medycznych, 11 urządzenia dezynfekujące do celów medycznych,
urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza.
514086
(220) 2020 05 28
KAZIMIERCZAK MICHAŁ SALON OPTYCZNY *ANGELL,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ANGELL
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież wieczorowa,
odzież sportowa, ubrania codzienne, kurtki [odzież], swetry
[odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], komplety
sportowe, topy [odzież], dresy ortalionowe, bluzy dresowe,
bluzki, sukienki damskie, koszule, t-shirty z krótkim rękawem, spodnie, spodenki, spódnice, body [odzież], marynarki
od garniturów, paski, rękawiczki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej.
(210)
(731)
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514150
(220) 2020 05 29
INTERNETOWY AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beesurance
(210)
(731)

(531) 03.13.04, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 25.05.01
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych online,
usługi agencji reklamowych, badania opinii publicznej, usługi badawcze w zakresie marketingu i reklamy, marketing
internetowy, usługi marketingowe, reklama i marketing,
pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,
36 usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej bazy danych, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi finansowe, skomputeryzowane usługi
finansowe, usługi informacji finansowej, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi
finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, usługi finansowe świadczone przez Internet, usługi ubezpieczeniowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych
i finansowych, informacja o ubezpieczeniach.
(210) 514199
(220) 2020 06 02
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) AMERICA
(510), (511) 43 dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, informacja o usługach restauracyjnych, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje dla
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
samoobsługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, rezerwacja stolików w restauracjach, restauracje z grillem, serwowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, udostępnianie opinii na temat restauracji, udzielanie
informacji dotyczących restauracji, usługi agencji w zakresie
rezerwacji restauracji, usługi barów i restauracji, usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi mobilnych restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji
hiszpańskich, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji japońskich, usługi restauracji serwujących tempurę, usługi
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracji sprzedających sushi, usługi restauracji szybkiej
obsługi, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje
się na oczach klientów, usługi restauracji washoku, usługi
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restauracji z daniami ramen, usługi restauracyjne, usługi
restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie restauracji [brasserie], zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach.
(210)
(731)
(540)
(540)

514226
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED E energia

toniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

29.01.14, 25.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.11, 27.05.24
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, ba-

Nr ZT33/2020

514227
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED E energia

(531)

(531)

29.01.14, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
27.05.21, 27.05.24, 25.05.02
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orze-
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chów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

514228
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED O odporność

suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
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514229
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED O odporność

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecz-
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nicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

514230
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED S anty-stres

odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
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514231
(220) 2020 06 02
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
BOOSTED S anty-stres

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
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skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, krople witaminowe, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 29 batony
spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie
soi, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony
na bazie orzechów i nasion, batoniki na bazie owoców i orzechów, batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, 30 batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe
i energetyczne, batony zbożowe, batony czekoladowe, batoniki muesli, batoniki owsiane, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], batoniki na bazie czekolady
będące zamiennikami posiłków, batoniki zbożowe będące
zamiennikami posiłków, mrożone mleczne desery w formie
batonów, 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, napoje bezalkoholowe wzbogacone
witaminami i solami mineralnymi, napoje dla sportowców,
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje funkcjonalne na bazie wody.
514250
(220) 2020 06 02
STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moszna-Parcela
(540) (znak słowny)
(540) Bobo Fun
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

514265
(220) 2020 06 02
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easyControl
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(540) Kids Fun
(510), (511) 3 kosmetyki.
514279
(220) 2020 06 02
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Actiaroma

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
514304
(220) 2020 06 02
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiaMi CHOCOFiKi
(210)
(731)

(531) 08.01.10, 27.05.01, 26.13.01, 29.01.13
(510), (511) 30 ciastka, słodycze, wafle, czekolada, muesli,
płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, batony na bazie orzechów i nasion, chrupki zbożowe.
514313
(220) 2020 06 02
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Umienino-Łubki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ikwita

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, preparaty do diagnozowania ciąży, zestawy testów
owulacyjnych, preparaty do testów ciążowych do użytku domowego, materiały do testów diagnostycznych do użytku
medycznego.
514266
(220) 2020 06 02
STEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Moszna-Parcela
(540) (znak słowny)
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych,
dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne.
514324
(220) 2020 06 03
ALINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alingua
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.08, 26.13.25
(510), (511) 41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia językowe ustne, usługi tłumaczeń, tłumaczenie ustne
[język], tłumaczenie w alfabecie Braille’a, usługi tłumaczeń
ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych i pisemnych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenie języka migowego.
514336
(220) 2020 06 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1936 TYMBARK

(210)
(731)

(531)

19.08.25, 19.07.25, 05.03.11, 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01,
27.05.03, 25.01.15, 26.05.22, 27.07.01, 26.05.17, 29.01.15
(510), (511) 29 bita śmietana, desery jogurtowe, desery
mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych, dżemy
i marmolady owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, gotowane owoce, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane
przekąski owocowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone owoce, krojone warzywa, masło kakaowe,
masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki
przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne, mleczne produkty, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców
do placków i ciast, nadzienie bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje z produktów mlecznych,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owocowe nadzienia
do ciast, owocowe pasty do smarowania, pasta z owoców,
pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie
warzyw, pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty mleczne
do smarowania, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
przyrządzone z orzechów, pasty warzywne, pasztet warzywny, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, pokrojone owoce, pokrojone warzywa,
polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki na bazie
warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw, sałatki

Nr ZT33/2020

owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery mleczne,
sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie nadzienia
z owoców, substytuty mleka, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone,
warzywa strączkowe przetworzone, warzywne pasty
do smarowania, warzywa solone, sałatki owocowo-warzywne, pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, przekąski na bazie
owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły
żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy
składnik], błyskawiczna owsianka, budynie deserowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, dania na bazie ryżu,
desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser
puddingowy na bazie ryżu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady], gotowe desery [wyroby
piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe
potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
herbata rozpuszczalna, herbaty owocowe, herbaty, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze wyroby cukiernicze, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej,galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe
lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy],
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy
na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie
herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty z kakao, preparaty zbożowe,
produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty
spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki.
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski skła-
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dające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, słodkie polewy i nadzienia, słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów
medycznych), słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe,
słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze
słodzone ksylitolem, słodziki naturalne, słodycze zawierające
owoce, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów
owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru,
sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny], sos
w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów, sosy
o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy],
sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów,
syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy,
syropy smakowe, syropy czekoladowe do przygotowywania
napojów na bazie czekolady, sztuczna czekolada, sztuczna
herbata [inna niż do celów leczniczych], wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby z kakao,
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze
mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża,
zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające
soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje
do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci
olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane
soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe,
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów
sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, wody mineralne[napoje], napoje aromatyzowane
owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty,
bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą,
napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe na bazie
suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej
zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjo-
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nalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje
na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne niż
substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje
orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych,sok pomidorowy [napój],
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania
napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje
owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana, woda pitna,
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona
odżywczo, woda źródlana.
514338
(220) 2020 06 12
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na deser
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce -), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,

(210)
(731)
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mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
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mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka,
owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy],
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki,
płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów,
polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki
śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu,
potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z kon-
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centratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność
na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, wody mineralne[napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje
proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
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napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje
zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy
[napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki
do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki,
soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki
owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów,
napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana, woda pitna,
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona
odżywczo, woda źródlana.
514340
(220) 2020 06 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na drugie śniadanie
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
(210)
(731)
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mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nieleczni-
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cze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowe, galaretki owocowe[słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka,
owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy],
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki,
płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów,
polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki
śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu,
potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
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z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność
na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, wody mineralne [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
owsa [niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje
proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies,
napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje
zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe
napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy[napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki
do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncen-
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trowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe
na bazie soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki,
soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki
owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów,
napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana, woda pitna,
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona
odżywczo, woda źródlana.
514341
(220) 2020 06 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na dobry dzień
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, owoce lukrowane, marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
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przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, galaretki owocowe [słodycze], płatki owsiane, owocowe lody, owsianka,
owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne
(sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasty
czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy],
pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty
czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki,
płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki owsiane, płatki
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pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów,
polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego ryżu, płatki
śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe na bazie makaronu,
potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie
z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty
do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, płatki zbożowe, żelki, żywność
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na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania
napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów
bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe, koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli
bezalkoholowych, wody mineralne [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane
herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe
na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe
wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę,
napoje funkcjonalne na bazie wody,proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie
coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie kokosu,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa
[niebędące substytutami mleka], napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z imbiru, napoje
orzeźwiające, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty
z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
syropy do napojów, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi,
napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe,
pastylki do napojów gazowanych, sok pomidorowy [napój],
preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki
do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania
napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, smakowa woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje
owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy
do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy
do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie,
owocowe napoje typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania na-
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pojów, woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda niegazowana, woda pitna,
woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda wzbogacona
odżywczo, woda źródlana.
514342
(220) 2020 06 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na podwieczorek
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce - ), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
(210)
(731)
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suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owsiane (płatki - ), owocowe lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa,
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego
ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe
na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
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kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki -), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej
[nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe,
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koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne,
napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną,
niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda
pitna, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych,
pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa
woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje
typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody
o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów,
woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana,
woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.
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(540) Tymbark na przekąskę
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce - ), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, cia-
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steczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owsiane (płatki - ), owocowe lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa,
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego
ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe
na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z pro-
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duktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki -), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej
[nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe,
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezal-
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koholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne,
napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary,
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania
napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie
owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa
woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje
typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody
o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów,
woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana,
woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.
514344
(220) 2020 06 08
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark na przerwę
(510), (511) 29 batoniki na bazie owoców i orzechów, bita
śmietana, batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie soi, chipsy warzywne, chipsy owocowe,
chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery
owocowe, dipy, desery wykonane z produktów mlecznych,
dżemy, dżemy i marmolady owocowe, galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane owoce,
gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw, jogurty, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,

(210)
(731)
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koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, krojone
owoce, krojone warzywa, liofilizowane warzywa, lukrowane
(owoce - ), marmolada, masło kakaowe, masła orzechowe
w proszku, masło z orzechów, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki przekąsek
składające się z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych
owoców i przetworzonych orzechów, mieszanki warzywne,
mleczne produkty, mleko w proszku, mleko, mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienie
bakaliowe [owoce konserwowane], napoje mleczne, napoje
z produktów mlecznych, nasiona jadalne, orzechy jadalne,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce marynowane, owoce przetworzone, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, owocowe pasty do smarowania,
pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie mleka
z niską zawartością tłuszczu, pasty na bazie orzechów, pasty
mleczne do smarowania, pasty do kromek zawierające
tłuszcz, pasty przyrządzone z orzechów, pasty warzywne,
pasztet warzywny, płatki jabłkowe, przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, płatki ziemniaczane, pokrojone owoce, pokrojone warzywa, polewy orzechowe, potrawy gotowe składające się głównie
z warzyw, powlekane orzeszki ziemne, prażone orzechy
ziemne, produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
proszki warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski
na bazie suszonych owoców, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przystawki
na bazie warzyw, puddingi na bazie mleka, puree z warzyw,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, schłodzone desery
mleczne, sfermentowane owoce, skórki owocowe, słodkie
nadzienia z owoców, substytuty mleka, suszone orzechy, suszone owoce, tłuszcze jadalne, warzywa gotowane, warzywa
grillowane, warzywa konserwowane, warzywa kapustne,
przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa
liofilizowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa
przetworzone, warzywa strączkowe przetworzone, warzywa
suszone, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, warzywa solone, warzywa
w plasterkach, konserwowe, sałatki owocowo-warzywne,
pasty owocowo-warzywne, przeciery owocowo-warzywne,
przetwory owocowo-warzywne, proszki owocowo-warzywne, przekąski na bazie owoców i warzyw, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], batoniki, batony zbożowe
i energetyczne, błyskawiczna owsianka, budynie deserowe,
chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chrupki
zbożowe, chrupki kukurydziane o smaku sera, ciasta, ciasteczka, ciastka, cukierki, batony i guma do żucia, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest makaron, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], deser puddingowy
na bazie ryżu, budyń w proszku, drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], dropsy owocowe [słodycze], gofry, gotowe
dania z ryżu, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe
do spożycia puddingi, gotowe desery [na bazie czekolady],
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe potrawy na ba-
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zie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy, guma do żucia, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbaty owocowe, herbaty, krakersy, kremy
czekoladowe, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, kremy czekoladowe do smarowania, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lodowe słodycze, lodowe
wyroby cukiernicze, lody, lizaki, mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, miód,
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], mrożone mleczne desery w formie batonów, mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, lizaki mrożone, muesli, musy, musy czekoladowe, musy deserowe, musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), napoje gazowane [na bazie
kawy, kakao lub czekolady], napoje na bazie kakao, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje o smaku czekoladowym, napoje zawierające kakao,
napoje zawierające czekoladę, napoje sporządzane z kawy,
napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone z kakao, napoje z lodów, nielecznicze słodycze [wyroby cukierniczej, nielecznicze wyroby cukiernicze, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], owsiane (płatki - ), owocowe lody, owsianka, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, papki warzywne (sosy - żywność), pasta sezamowa, pasta migdałowa,
pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pasty warzywne [sosy], pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty czekoladowe [do smarowania], pastylki nielecznicze, placki, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane, płatki
owsiane, płatki pszenne, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe,
polewa lub posypka czekoladowa, polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewa w postaci syropu, płatki z naturalnego
ryżu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające miód, płatki śniadaniowe zawierające
błonnik, płatki śniadaniowe na ciepło, potrawy gotowe
na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, precelki, pralinki, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty
do sporządzania sosów, preparaty roślinne zastępujące
kawę, preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z kakao, preparaty zbożowe, produkty lodowe na bazie soi, produkty na bazie czekolady, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, produkty żywnościowe z ryżu, produkty spożywcze z kukurydzy, przeciery warzywne [sosy], przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przekąski składające
się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składające
się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki,
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z ryżu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przetwory spożywcze
na bazie ziaren, przekąski z kukurydzy, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wykonane
z pszenicy, przekąski składające się głównie ze zboża, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, puddingi, rozpuszczalne kakao
w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], ryż, składniki na bazie kakao
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do produktów cukierniczych, słodkie polewy i nadzienia,
słodkie pasty do smarowania [miód], słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki], słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze gotowane, słodycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze nielecznicze, słodycze owocowe, słodycze o smaku owocowym, słodycze słodzone ksylitolem,
słodziki naturalne, słodycze zawierające owoce, słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, słodziki składające się z koncentratów owocowych, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, śniadaniowe płatki ryżowe, solone wyroby piekarnicze, sorbety, sorbety [lody], sos czekoladowy, sos [jadalny],
sos w proszku, sosy, sosy do sałatek, sosy do makaronów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy w proszku, sosy
zagęszczone, sosy zawierające orzechy, substytut kawy
na bazie cykorii, substytuty cukru, substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty miodu, substytuty lodów, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, suchary, suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się
z makaronów, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop spożywczy, syropy smakowe, syropy czekoladowe
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, sztuczna
czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych],
tabletki [wyroby cukiernicze], wafelki, wafle ryżowe, wyroby
cukiernicze, wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze płynne, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby
z kakao, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, zboża, zbożowe
artykuły śniadaniowe, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe (płatki -), żelki, żywność na bazie kakao, 32 aromatyzowane napoje gazowane,
bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
esencje do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych,
esencje do wytwarzania smakowej wody mineralnej
[nie w postaci olejków eterycznych], gazowana woda mineralna, gazowane soki owocowe, koktajle bezalkoholowe,
koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, mieszanki
do sporządzana napojów sorbetowych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, mineralne (wody -) [napoje], napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napój imbirowy, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje
dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje
gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne,
napoje na bazie coli, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
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na bazie kokosu, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], napoje
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie
soku z imbiru, napoje orzeźwiające, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe niealkoholowe, napoje proteinowe, napoje składające się z mieszanki
soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do -), napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies, napoje warzywne, napoje owocowo-warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, napoje z guaraną, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna,
owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary,
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok -) [napój], preparaty rozpuszczalne do sporządzania
napojów, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych,
proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie
owoców, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa
woda mineralna, soki, soki gazowane, soki owocowe [napoje], soki warzywne, soki owocowo-warzywne, sorbety [napoje], syropy do napojów, napoje owocowe, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], toniki [napoje nielecznicze], warzywne napoje typu smoothie, owocowe napoje
typu smoothie, owocowo-warzywne napoje typu smoothie, wody, wody gazowane, wody mineralne, wody
o smaku owocowym, wyciągi do sporządzania napojów,
woda aromatyzowana, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda mineralna, woda niegazowana,
woda pitna, woda pitna z witaminami, woda stołowa, woda
wzbogacona odżywczo, woda źródlana.
(210)
(731)
(540)
(540)

514347
(220) 2020 06 04
CZEKIERDA ANETA JULLITA FASHION MED, Żurawica
(znak słowno-graficzny)
Jullita FASHION MED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.01
(510), (511) 9 odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze,
ochronna odzież robocza, odzież, obuwie i nakrycia głowy ochronne chroniące przed wypadkami lub urazami,
rękawice robocze, rękawice ochronne, okulary i przyłbice
ochronne, 10 odzież i nakrycia głowy medyczne, laboratoryjne, apteczne, dla ratownictwa medycznego, do gabinetów weterynaryjnych, do salonów fryzjerskich, do salonów
kosmetycznych i SPA, do salonów groomerskich i do lokali
gastronomicznych, odzież specjalistyczna do użytku w salach operacyjnych, rękawiczki medyczne, odzież ochronna
dla celów medycznych i laboratoryjnych, odzież dla pacjentów, fartuchy, fartuchy laboratoryjne, kombinezony, odzież
jednorazowego użytku do celów medycznych i laboratoryj-
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nych, odzież szpitalna dla pacjentów, obuwie specjalistyczne
dla personelu medycznego, maseczki na twarz dla celów
medycznych, chusty chirurgiczne, pościel, ścierki i ręczniki
do celów medycznych, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, obuwie i nakrycia głowy robocze, ochronna
odzież robocza, odzież, obuwie i nakrycia głowy ochronne
chroniące przed wypadkami lub urazami, rękawice robocze,
rękawice ochronne, okulary i przyłbice ochronne, odzież
i nakrycia głowy medyczne, laboratoryjne, apteczne, dla
ratownictwa medycznego, do gabinetów weterynaryjnych,
do salonów fryzjerskich, do salonów kosmetycznych i SPA,
do salonów groomerskich i do lokali gastronomicznych,
odzież specjalistyczna do użytku w salach operacyjnych, rękawiczki medyczne, odzież ochronna dla celów medycznych
i laboratoryjnych, odzież dla pacjentów, fartuchy, fartuchy
laboratoryjne, kombinezony, odzież jednorazowego użytku
do celów medycznych i laboratoryjnych, odzież szpitalna
dla pacjentów, obuwie specjalistyczne dla personelu medycznego, maseczki na twarz dla celów medycznych, chusty
chirurgiczne, pościel, ścierki i ręczniki do celów medycznych,
odzież, obuwie i nakrycia głowy w sposób umożliwiający
ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych towarów.
514360
(220) 2020 06 03
BORKOWSKI MARCIN, BORKOWSKI RAFAŁ ANTIGO
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMPLEX

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 abażury, abażury do lamp, abażury do lamp
stołowych, abażury do źródeł światła, elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, klosze do lamp
[kominki], kołnierzowa oprawa oświetleniowa, lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy biurkowe,
lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy do umieszczania nad umywalkami,
lampy kierujące światło ku górze, lampy (klosze kuliste do
-), lampy LED, lampy łukowe, lampy łukowe [wyposażenie
oświetleniowe], lampy metalohalogenkowe, lampy oświetleniowe, lampy (obudowy do -), lampy ścienne, lampy stołowe, lampy stojące, lampy (szkła do -), lampy (urządzenia
oświetleniowe), lampy wiszące, lampy z elastycznym ramieniem, listwy świetlne, oprawy do elektrycznego oświetlania
wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy
oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym,
oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe,
osłony do lamp, osprzęt do oświetlenia, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu
na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie ścienne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe typu downlight,
oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe,
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przemysłowe oprawy oświetleniowe, przewody świetlne
do celów oświetleniowych, reflektory do lamp, reflektory, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe
lampy wiszące, światła do mocowania na szynach, światła
punktowe do oświetlenia domowego, światła sufitowe,
szklane osłony na lampy, szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], urządzenia oświetleniowe, urządzenia
oświetleniowe LED, urządzenia oświetleniowe sterowane
komputerowo, urządzenia oświetleniowe do gablot wystawowych, zwieńczenia lamp, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, analizy rynku,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dystrybucja
materiałów promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, gromadzenie i systematyzowanie informacji
w komputerowych bazach danych, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do -), organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pokazy towarów,
prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, reklama, reklama banerowa, reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji o produktach
konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi importowo-eksportowe,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi reklamowe,
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie zamówień online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 42 projektowanie
produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie nowych produktów,
projektowanie produktów konsumenckich, usługi projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania,
usługi w zakresie projektowania produktów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi
w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie i opracowywanie nowych
produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego.
514362
(220) 2020 06 03
BORKOWSKI MARCIN, BORKOWSKI RAFAŁ ANTIGO
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) SHILO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 abażury, abażury do lamp, abażury do lamp
stołowych, abażury do źródeł światła, elektryczne systemy
oświetlenia szynowego, elementy elektrycznej instalacji
oświetleniowej, elementy odciążnikowe do lamp wiszących,
elementy oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, instalacje
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, klosze do lamp
[kominki], kołnierzowa oprawa oświetleniowa, lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki nocne, lampy biurkowe,
lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elektrycznych, lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy do umieszczania nad umywalkami,
lampy kierujące światło ku górze, lampy (klosze kuliste do
-), lampy LED, lampy łukowe, lampy łukowe [wyposażenie
oświetleniowe], lampy metalohalogenkowe, lampy oświetleniowe, lampy (obudowy do -), lampy ścienne, lampy stołowe, lampy stojące, lampy (szkła do -), lampy (urządzenia
oświetleniowe), lampy wiszące, lampy z elastycznym ramieniem, listwy świetlne, oprawy do elektrycznego oświetlania
wnętrz, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, oprawy
oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym,
oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe,
osłony do lamp, osprzęt do oświetlenia, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu
na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie ścienne,
oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe typu downlight,
oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe,
przemysłowe oprawy oświetleniowe, przewody świetlne
do celów oświetleniowych, reflektory do lamp, reflektory, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, sufitowe lampy wiszące, światła do mocowania na szynach, światła punktowe
do oświetlenia domowego, światła sufitowe, szklane osłony
na lampy, szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe],
urządzenia oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED,
urządzenia oświetleniowe sterowane komputerowo, urządzenia oświetleniowe do gablot wystawowych, zwieńczenia
lamp, 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy rynku, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dystrybucja materiałów promocyjnych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień, gromadzenie i systematyzowanie
informacji w komputerowych bazach danych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, pokazy
towarów, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, reklama, reklama
banerowa, reklama online poprzez komputerowe sieci ko-
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munikacyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklamy radiowe
i telewizyjne, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, usługi konsultacyjne w zakresie
nabywania towarów i usług, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień
online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, 42 projektowanie produktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie nowych produktów, projektowanie produktów
konsumenckich, usługi projektowania na zamówienie, usługi
w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania
produktów, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
biurowych, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo i opracowywanie produktów, wzornictwo przemysłowe
wspomagane komputerowo, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.
514471
(220) 2020 06 05
AXES SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AXES ADW

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 alternatory, amortyzatory, aparaty do oczyszczania acetylenu, mieszanki do betonu, bębny jako części
maszyn, maszyny do prania bielizny, maszyny do produkcji bitumu, brony, maszyny elektromechaniczne dla chemicznego
przemysłu, chłodnice do silników, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, palniki gazowe do cięcia, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnienia, zawory ciśnienia, maszyny i urządzenia do elektrycznego czyszczenia, urządzenia do parowego czyszczenia,
urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu oraz ziarna,
maszyny drenarskie, maszyny do obróbki drewna, maszyny
do budowy dróg, pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, dźwigi do pojazdów, dźwigi
samochodowe, rozpylacze do farby, maszyny do filtrowania,
filtry jako części maszyn lub silników, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu gazu, spalarki do wytwarzania gazu,
dozowniki do gaźników, generatory elektryczności, generatory prądu, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników,
głowice wiertnicze, maszyny do grawerowania, maszyny
do gwintowania, klocki, okładziny i szczęki hamulcowe inne
niż do pojazdów, silniki hydrauliczne, turbiny hydrauliczne,
instalacje do mycia pojazdów, iskranniki zapłonowe, maszyny
do obróbki kamieni, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, konwertory katalityczne, zawory klapowe,
pistolety dozujące klej, koła pasowe, szlifierskie, zamachowe,
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kondensatory pary, konwertory, paliwa do silników spalinowych, kopaczki, czerparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kosiarki ogrodowe, koszyczki do łożysk kulkowych,
kanały dymowe do kotłów maszynowych, kotły maszynowe
parowe, kozły łożyskowe do maszyn, urządzenia do poruszania i sterowania elektrycznie kurtyn, przyrządy do lutowania
gazowego, łożyska z automatycznym smarowaniem, manipulatory przemysłowe, maszyny dla przędzalnictwa, maszyny
do mycia napełniania butelek, maszyny wirujące, membrany
do pomp, obrabiarki do metalu, urządzenia do mycia pojazdów, naczynia zbiorcze, maszyny do nadmuchu, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia, urządzenia mechaniczne do nawijania, nawijarki mechaniczne
do rur giętkich, obudowy maszyn, maszyny dla odlewnictwa, urządzenia do zagęszczania odpadów, odgazowywacze wody pitnej, instalacje odpylające, pompy odśrodkowe
do maszyn, osprzęt kotłów maszynowych, ostrza części maszyn, ostrzarki maszynowe, maszyny do pakowania, konwertory paliwa do silników spalinowych, silniki parowe inne niż
do silników lądowych, pistolety do malowania, podajniki jako
części maszyn, podnośniki jako urządzenia, windy, pokrywy
części maszyn, osłony, polerki, pompy powietrzne, próżniowe,
na sprężone powietrze, prasy do celów przemysłowych, prowadnice do maszyn, przenośniki do maszyn pneumatyczne,
redukcyjne przekładnie, regulatory jako części maszyn, roboty
jako maszyny, rozdrabniarki, rozpylacze jako maszyny, rozruszniki, separatory wody, silniki napędowe, inne niż do silników
lądowych, smarownice części maszyn, sterownicze mechanizmy, tłocznie, suwnice, ugniatarki, walcarki, wciągarki, zawory,
złącza, zębate zespoły maszynowe, żurawie masztowe, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 przyrządy do cięcia: brzeszczoty, cęgi, tarcze cierne, dłuta, dźwignie,
frezy, gwintownice, imadła, klucze maszynowe, oprawy narzędzi, osełki, ostrzałki, perforatory, pilniki, pistolety jako narzędzia
ręczne, przebijaki, przecinacze, przyrządy, rozpylacze, rozwiertaki, sekatory, stal narzędziowa, stemple, strugi, szczypce, wiertarki, wytłaczarki, zapadki, 9 urządzenia i przyrządy elektryczne
pomiarowe, sygnalizacyjne i kontrolne, elektroniczne maszyny
liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery wyspecjalizowane, elektryczne przewody drutowe i wyspecjalizowane wiązki kabli elektrycznych do transmisji sygnałów kontrolno - pomiarowych i sterujących, wyłączniki automatyczne
i półautomatyczne, komputerowe wyspecjalizowane systemy
operacyjne, oprogramowanie komputerowe ogólnego przeznaczenia i programy komputerowe dla telekomunikacyjnych
urządzeń transmisyjnych, przełączających, do obsługi poczty głosowej i do przekazywania komunikatów audio i video,
oprogramowane komputerowe i urządzenia komputerowe
do przetwarzania danych, audio i wideo, oprogramowanie
komputerowe i urządzenia komputerowe do dostarczania
danych do urządzeń kodujących i dekodujących, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe stosowane
do obsługi sprzętu technicznego w tym zwłaszcza pojazdów
samochodowych, oprogramowanie komputerowe i urządzenia komputerowe ułatwiające projektowanie wspomagane
komputerowo, oprogramowanie komputerowe i programy
komputerowe do automatycznej obsługi cyklu zamówień
między sprzedawcami i producentami, złącza elektryczne,
pióra i wskaźniki elektroniczne, odbiorniki telefoniczne i łącznice telekomunikacyjne i ich części, odbiorniki sygnałów audio
i wideo, rezystory i systemy rezystancyjne, półprzewodniki,
osłony do kabli telekomunikacyjnych transmisyjnych, nadajniki elektronicznych sygnałów cyfrowych i analogowych, nadajniki telefoniczne, przewody drutowe telegraficzne, przewody
telefoniczne, faksy, telefony cyfrowe, telefony przenośne i telefony komórkowe oraz części i podzespoły do tych urządzeń,
anteny bezprzewodowe i ich części, pagery, terminale telein-
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formatyczne, testery układów elektrycznych i elektronicznych,
modemy, wzmacniacze, konwertery, liczniki impulsów elektronicznych, urządzenia trasujące, multipleksery asemblery
i dezasemblery, analizatory protokołu, 11 dozowniki, dyfuzory,
elektryczne grzejniki, lampy, elementy grzejne, filtry, gazowa
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa przewodów urządzeń
gazowych, gazowe lampy, palniki, generatory, grzałki, grzejniki, instalacje oświetleniowe, wodociągowe, klimatyzacja, instalacja, urządzenia, kolektory słoneczne, komory chłodnicze,
kotły grzewcze, krany, lampy: elektryczne, gazowe, olejowe,
łukowe, wyładowcze, lutownicze, oświetleniowe, laboratoryjne, latarki, latarnie, lodówki, mikrofalowe piece do celów przemysłowych, aparatura do oczyszczania: gazu, oleju, powietrza,
ścieków, urządzenia do ogrzewania na paliwo stale, płynne,
gazowe parowe, urządzenia i instalacja do oświetlania lampami, palniki acetylenowe, bakteriobójcze do lamp, gazowe
laboratoryjne na alkohol, naftowe, olejowe, żarowe, parowniki,
armatura do pieców, urządzenia grzewcze w piecu, płuczki
gazowe, płyty grzejne, podgrzewacze wody, aparatura do regulacji temperatury, ogrzewania, jonizacji, reflektory do lamp
pojazdów, regulatory: ogrzewania, rozpraszania światła, instalacje do oświetlania, schładzania wody, suszenia, szafy chłodnicze, urządzenia do uzdatniania wody, wyciągi wentylacyjne,
zasobniki ciepła, zawory regulacyjne, żarówki oświetleniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

514488
(220) 2020 06 08
ŁYP DAWID DL MODEL, Czernichów
(znak słowno-graficzny)
KLOSZERNE

Nr ZT33/2020

(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamowe,
doradztwo w dziedzinie public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
514577
(220) 2020 06 09
BROWARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPIERAJ POLSKIE 5 90123456
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
514578
(220) 2020 06 09
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TZMO drive to ZERO WASTE
(210)
(731)

(531) 13.01.12, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 11 abażury do lamp, stelaże do abażurów, klosze
do lamp, obudowy lamp, oprawki do lamp, osłony do lamp,
lampy elektryczne i części do lamp elektrycznych, lampy
oświetleniowe, 35 reklama, sprzedaż detaliczna hurtowa
i on-line towarów: abażury do lamp, stelaże do abażurów,
klosze do lamp, obudowy lamp, oprawki do lamp, osłony
do lamp, lampy elektryczne i części do lamp elektrycznych,
lampy oświetleniowe.
514519
(220) 2020 06 08
KONKRET PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; FUTURAMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Human Signs

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 recykling, recykling odpadów, recykling
chemikaliów, recykling tworzyw sztucznych, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], udzielania informacji
związanych z recyklingiem odpadów, doradztwo związane z recyklingiem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu, 42 usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania dotyczące ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, gromadzenie informacji dotyczących środowiska naturalnego,
usługi konsultacyjne w zakresie środowiska naturalnego.
(210)
(731)

514602
(220) 2020 06 10
TOA INDUSTRY. CO., LTD, Tokio, JP

Nr ZT33/2020
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Healcier

(531) 10.01.05, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 fajki, papierosy, papierosy elektroniczne, tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu inne niż olejki eteryczne, bloczki bibułki papierosowej, kamienie do zapalniczek,
zapałki, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

514612
(220) 2020 06 10
SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż, FR
(znak słowno-graficzny)
CBTOO CENTRUM BADAWCZE TECHNIK OCHRONY
ODGROMOWEJ

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 instalacja odgromowa [piorunochrony], ograniczniki przepięć, odgromniki, odgromniki przepięciowe,
urządzenia do utrzymywania przepięć w instalacjach elektrycznych, urządzenia pomiarowe pól elektrycznych i elektromagnetycznych chmur burzowych, uziomy, zwody odgromowe, 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy,
41 usługi edukacyjne i instruktażowe, edukacja związana
z zabezpieczeniami odgromowymi, organizowanie seminariów i sympozjów z związanych z edukacją z zakresu zabezpieczeń odgromowych i z zakresu pomiarów pól elektrycznych chmur burzowych i wolnozmiennych pól elektromagnetycznych i pól elektrostatycznych, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych związanych z pomiarem pól elektrycznych
chmur burzowych i wolnozmiennych pól elektromagnetycznych oraz pól elektrostatycznych, 42 badania inżynieryjne, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania
laboratoryjne w zakresie instalacji odgromowych, badania
naukowe i technologiczne związane z zabezpieczeniami
odgromowymi, usługi z zakresu pomiarów pól elektrycznych chmur burzowych i wolnozmiennych pól elektromagnetycznych i elektrostatycznych zagrażających wybuchom
w zakładach przemysłowych.
514620
(220) 2020 06 08
TIAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Tias there is always a solution
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace
biurowe, księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i rachunkowość, prowadzenie księgowości i przedsiębiorstwa, księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
(210)
(731)
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w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, prowadzenie
księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy,
36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi
związane z majątkiem nieruchomym, 41 kursy szkoleniowe
dla księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, 45 usługi prawne, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie
w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób.
514623
(220) 2020 06 10
AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KIDAVET
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki
mydła do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy,
mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła
nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione
ręcznie, mydła toaletowe, mydła w kostce, mydła w kremie,
mydła w kremie do mycia, mydła w płynie, mydła w płynie
do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła w postaci
żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry,
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło
pod prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach
do użytku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie
do kąpieli stóp, nielecznicze mydła toaletowe, peelingi
złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, preparaty
do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony do ciała, żele
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole
zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty
dla ludzi, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty
do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała,
balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania
[kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do stóp nielecznicze, balsamy do rąk
nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do ust,
balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego],
emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające
[kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych,
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod
oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
w postaci płynów, krem do rak, krem do twarzy, krem pod
oczy, krem przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała, kremy
do ciała [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kre(210)
(731)
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my do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam
do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy
do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze
płyny do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki
do włosów, pianki do włosów, pianki ochronne do włosów,
płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny
do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających
włosy, preparaty do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty
do ochrony włosów przed słońcem, preparaty do układania
włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do ochrony farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego,
szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry do włosów,
proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów,
środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku
kosmetycznego, żele ochronne do włosów, żele do włosów,
żele do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk
do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony
z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kremy nawilżające po goleniu, kremy po goleniu, kremy przed goleniem,
olejki do brody, mydło do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia,
preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne],
aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne],
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, dentystyczne
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych,
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna
żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy,
suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, cukier
dietetyczny do celów medycznych, dietetyczna żywność
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego,
dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów
medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe
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i mineralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbata odchudzająca do celów medycznych,
kapsułki odchudzające, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane
przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe,
l-karnityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności,
mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia w proszku będące
suplementami diety o smaku owocowym, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi,
naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych, pastylki do ssania z dodatkiem cynku,
preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze,
preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty
multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę d, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, preparaty zawierające witaminę b, preparaty zawierające witaminę c, preparaty zawierające witaminę a, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty
dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki
posiłków, słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków,
przeciwutleniające suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla
diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla
sportowców, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy
diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowany-
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mi jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, tabletki witaminowe, tabletki wspomagające
odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza
w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy
ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, płyny
lecznicze do płukania ust, lecznicze suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku
osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk,
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne, nasączone chusteczki
lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty bakteriobójcze
[inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia
twarzy, spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego, środki odkażające, środki
do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia rąk,
antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony,
mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze,
środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy
diety z cynkiem.
514638
(220) 2020 06 10
HUBY MOBILNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) huby mobilności
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 ładowanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie silników pojazdów elektrycznych, 39 wypożyczanie
i wynajem pojazdów, wypożyczanie i wynajem samochodów osobowych, wypożyczanie i wynajem samochodów
dostawczych, wypożyczanie i wynajem motocykli, wynajmowanie miejsc parkingowych, udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, wypoży-
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czanie pojazdów rekreacyjnych, wynajem i wypożyczanie
rowerów, 41 wynajem i wypożyczanie hulajnóg, wynajem
i wypożyczanie hulajnóg elektrycznych.
514650
(220) 2020 06 12
TARKA ANETA SALON URODY ESSE, Dąbrowa
Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESSE SALON URODY

(210)
(731)

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do twarzy, ciała, brwi, rzęs, paznokci, włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do makijażu, 25 odzież, fartuchy, obuwie, nakrycia głowy,
opaski na głowę, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, w tym szkoleń z zakresu zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich, medycyny estetycznej, stylizacji paznokci,
stylizacji rzęs i brwi, szkolenia menedżerskie, szkolenia motywacyjne, usługi szkoleniowe z zakresu: prowadzenia salonu kosmetycznego, standardu obsługi klienta, zarządzania
czasem, sprzedaży, 44 doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza kosmetyczna, fryzjerstwo, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry,
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, ozdabianie ciała,
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, salony piękności, stylizacja, układanie włosów, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi farbowania brwi,
rzęs, włosów, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania
makijażu, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
manicure i pedicure, usługi nitkowania brwi, usługi opalania
skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi przedłużania rzęs,
usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, mężczyzn, kobiet, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi spa, usługi trwałego podkręcania
rzęs, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi
w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie
porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania
i redukcji owłosienia, usługi wizażystów, usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów na cellulit,
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne na twarz,
ciało, dłonie, stopy i włosy, zabiegi peelingu chemicznego,
zabiegi złuszczające twarzy i ciała, zabiegi mikrodermabrazji,
zabiegi kosmetyczne na rozstępy i blizny, zabiegi kosmetyczne z falą radiową, masaże twarzy i ciała, kosmetyczne zabiegi
laserowe na twarz i ciało, zabiegi kosmetyczne na trądzik,
zabiegi kosmetyczne przeciwzmarszczkowe, mezoterapia
igłowa i mikroigłowa na twarz, ciało i włosy, zabiegi kosme-
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tyczne z osoczem i fibryną, zabiegi karboksyterapii, zabiegi
endermologii, zabiegi z botoksem, zabiegi z kwasem hialuronowym, zabiegi mezoterapii i lipolizy, powiększanie i modelowanie ust kwasem hialuronowym, wypełnianie zmarszczek
kwasem hialuronowym, diagnoza i analiza kosmetyczna skóry, masaże wyszczuplające ciało, zabiegi laserowe na twarz
i ciało, zabiegi z kawitacją, zabiegi laminacji i koloryzacji brwi
i rzęs, zabiegi podologiczne, stylizacja paznokci rąk i nóg.
(210)
(731)
(540)
(540)

514756
(220) 2020 06 15
GAGACKI KRZYSZTOF GAGATTZO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
telemedika

(531) 16.01.14, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi telemedyczne,
udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], usługi dentystyczne,
usługi farmaceutyczne.
514774
(220) 2020 06 16
LOFT-HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFT HORSE & RIDER

(210)
(731)

(531) 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 artykuły do owijania nóg koni, artykuły odzieżowe dla koni, baty, bicze, baty ujeżdżeniowe, buty dla koni,
chomąta dla koni, czapraki pod siodła końskie, derki dla koni
przeciw owadom, derki na konie, derki polarowe dla koni, dyscyplina dziewięciorzemienna [bicz], gumowe części do strzemion, getry dla zwierząt, harapy, kagańce, klapy na oczy dla
koni [uprząż], koce pod siodła, lejce, lonże do szkolenia koni,
łykawki dla koni, maski na łby końskie, maski przeciw muchom
dla zwierząt, naczółki dla koni, nagłówki uprzęży, nakolanniki dla koni, obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt],
kokardy dla zwierząt domowych, lejce [uprząż], ochraniacze
na kopyta, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni,
okrycia dla koni, osłony na koński ogon, osprzęt do uprzęży,
paski do ostróg, pasy do uprzęży, pasy do siodła, podkowy,
podkowy końskie, podkowy metalowe, podkowy niemetalowe, podkowy wykonane z tworzyw sztucznych, postronki
do uprzęży, postronki [zaprzęgi], przykrycia i okrycia dla zwierząt, pusła, puśliska, puśliska, rzemienie [rymarstwo], rzemienie strzemion, siodła do jazdy konnej, siodła na konia, skóra
na uprzęże, strzemiona, strzemiona z metalu, terlica [szkielet
siodła], tręzla (uzda), uprząż konna, uprząż wykonana ze skóry,
uprzęże, uzdy dla koni, uzdy [zaprzęgi], uzdy [uprząż], uździenice dla koni, wędzidła dla koni, wędzidła dla zwierząt [uprząż],
wędzidła [uprząż], wodze do lonżowania, worki do karmienia
zwierząt, worki na obrok, wyroby rymarskie ze skóry, wyroby
siodlarskie, wyroby rymarskie, wytok [element rzędu końskiego], zapięcia do siodeł, zatyczki do otworów na hacele
do podków dla koni, żelazne okucia do uprzęży, 25 bryczesy,
bryczesy do chodzenia, bryczesy [spodnie], koszulki sportowe
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i bryczesy do uprawiania sportów, nakrycia głowy, czapki bejsbolówki, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, czapki
z pomponem, czapki z daszkiem, buty do jazdy konnej, buty
jeździeckie, buty skórzane, buty sportowe, gumowce, apaszki,
apaszki [chustki], artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], bezrękawniki, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzki z krótkimi
rękawami, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, fraki, koszule, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające
wilgoć, koszule z krótkimi rękawami, koszule z kołnierzykiem,
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki polo,
koszulki sportowe z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki jeździeckie, kurtki nieprzemakalne, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki sportowe, legginsy, nauszniki [odzież], paski skórzane [odzież], paski [odzież], podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawice jeździeckie, rękawiczki,
skarpetki, skarpetki dla sportowców, skarpetki męskie, skarpetki sportowe, skarpetki przeciwpotne, skarpetki wchłaniające
pot, skarpety sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie
wierzchnie, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego,
swetry [odzież].
514787
(220) 2020 06 16
ATM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATM STUDIO

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 kartki pocztowe, przybory do pisania, notesy,
artykuły biurowe, fotografie, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry takie jak: aktówki, teczki, etui na karty, etui na wizytówki,
torebki damskie i męskie, parasole, plecaki, portfele, walizy,
torby podróżne, zawieszki i etykiety bagażowe, 21 naczynia, wyroby ze szkła, porcelana fajansu, przybory toaletowe,
25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, gry planszowe, karty do gry, artykuły sportowe, 32 napoje bezalkoholowe, 35 badania opinii
publicznej, badania rynku, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy,
reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 38 agencje informacyjne (wiadomości), emisja radiowa,
emisja telewizyjna, radiofonia, transmisja programów radiowych, telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 41 usługi wydawnicze, produkcja filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i produkcja widowisk, produkcja widowisk, prowadzenie studiów filmowych,
edukacja, obsługa gier w systemie on-line, organizowanie
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo, produkcja filmów na taśmach wideo, radiowe programy rozrywkowe, usługi studia filmowego, usługi w studiu nagrań, montaż taśm wideo, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie filmów do kin, wypożyczanie filmów
kinematograficznych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi edukacyjne - wyższe uczelnie, 45 zarządzanie prawami autorskimi.

Nr ZT33/2020
(210)
(731)
(540)
(540)
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514795
(220) 2020 06 16
STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań
(znak słowno-graficzny)
otwarte klatki
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pła, zasobniki pary, generatory pary, instalacje do wytwarzania pary, urządzenia do wytwarzania pary, kondensatory
gazu, inne niż części maszyn, kondensatory chłodnicze.
(210) 514867
(220) 2020 06 18
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) (znak słowny)
(540) MUCOSYSTEM
(510), (511) 5 leki i wyroby medyczne, preparaty farmaceutyczne do stosowania w chorobach z przeziębienia, preparaty farmaceutyczne do stosowania w chorobach układu
oddechowego, suplementy diety.

(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, podręczniki [książki], afisze, plakaty, broszury,
książki, fotografie, raporty dotyczące stanu zwierząt, drukowane raporty z badań, raporty, broszury i ulotki na temat
przemysłowego chowu zwierząt, poradniki [podręczniki],
drukowane materiały edukacyjne, 36 zbieranie funduszy,
zbieranie funduszy na rzecz ochrony zwierząt, zbieranie funduszy na prawa zwierząt, ekologię i ochronę dzikiej przyrody,
zbierania funduszy na cele charytatywne stanowiące datki
na sprzęt i organizacje charytatywne związane ze zwierzętami, organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele ochrony zwierząt,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi w zakresie sponsorowania zwierząt, sponsorowanie programów niesienia pomocy
i ochrony zwierząt, zarządzanie i monitorowanie funduszy
charytatywnych, udostępnianie informacji dotyczących
darowizn, 41 usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi
edukacyjne, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie zjazdów, seminariów i kongresów
edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek,
publikowanie książek i czasopism elektronicznych online,
publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, produkcja filmów wideo, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

514817
(220) 2020 06 17
FAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle
(znak słowno-graficzny)
HELICON baffle

(531) 25.03.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kondensatory pary [części maszyn], wymienniki ciepła [części maszyn], podgrzewacze wody [części maszyn], urządzenia do odzyskiwania ciepła [części maszyn],
9 reaktory chemiczne, 11 reaktory jądrowe, wymienniki
ciepła, palniki, bojlery i podgrzewacze, podgrzewacze powietrza, ogrzewacze powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, podgrzewacze wody, instalacje do podgrzewaczy,
urządzenia do ogrzewania, rekuperatory do wstępnego
ogrzewania powietrza do spalania w systemach grzewczych
z wykorzystaniem gorących gazów spalinowych, instalacje
do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, zasobniki ciepła, zasobniki ciepłej
wody, regeneratory ciepła, akumulatory ciepła, pompy cie-

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

514903
(220) 2020 06 19
GORCZYŃSKI JĘDRZEJ SURFATEC, Sława
(znak słowno-graficzny)
Sławianka

(531) 18.03.02, 18.03.21, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13, 06.03.01
(510), (511) 32 wody mineralne, wody gazowane, napoje
bezalkoholowe, woda [napoje].
(210)
(731)
(540)
(540)

514924
(220) 2020 06 19
MASTALERZ IZABELA IZZARI, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
I IZZARI fashion

(531) 05.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież damska.
(210)
(731)
(540)
(540)

515032
(220) 2020 06 22
OMER AMIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Woda i Wiatr

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia,
organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie
biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostęp-
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nianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi w zakresie zapewniania obiektów
na uroczystości, wynajem budynków przenośnych, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego,
zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach.
(210)
(731)
(540)
(540)

515035
(220) 2020 06 23
OMER AMIN, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
BUNGALO BUNGALO.NET.PL Ach to tu! W N E S

Nr ZT33/2020

(540) WESTERN CAMP RESTAURACJA BONANZA

(531)

01.01.05, 01.01.10, 03.04.13, 11.01.01, 01.15.09, 26.01.05,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi w zakresie zapewniania obiektów
na przyjęcia, uroczystości, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi barowe, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi barów kawowych, usługi
przygotowywania i serwowania posiłków i napojów, usługi
kawiarni, usługi restauracyjne, usługi barów piwnych, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe.
515054
(220) 2020 06 23
GTV OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTV BUS
(210)
(731)

(531)

26.03.23, 26.11.01, 26.11.25, 07.01.16, 01.01.17, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, zakwaterowanie
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania na pobyt
czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi agencji wynajmu mieszkań
[time share], usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie],
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie kwater
wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi
w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych,
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie
pokoi, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
zapewnianie umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach
i mieszkaniach.
(210) 515038
(220) 2020 06 22
(731) GOCZAŁ MICHAŁ MG-MICHAŁ GOCZAŁ, Zator
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 29.01.03, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, transport
pasażerski, logistyka transportu, organizowanie transportu, transport drogowy, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line.
515057
(220) 2020 06 23
GTV OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GTV BUS
(210)
(731)

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 39 transport, usługi przewozu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, transport
pasażerski, logistyka transportu, organizowanie transportu, transport drogowy, organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez
aplikację online.
(210) 515069
(220) 2020 06 23
(731) CHĘCIŃSKA ANETA LODY MILANO, Myślenice
(540) (znak słowny)

Nr ZT33/2020
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(540) Lody Milano
(510), (511) 30 lody, sorbety [lody], spożywcze lody, jogurt
mrożony [lody spożywcze], lizaki lodowe, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kawiarnie, restauracje.
(210) 515082
(220) 2020 06 23
(731) OLCZYK MARCIN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) BIOOLEO COSMETICS
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
środki toaletowe, preparaty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapachowe na bazie geraniolu, geraniol do perfumowania, naturalne olejki do celów oczyszczających, aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, cytronowe olejki
eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, emulgowane olejki eteryczne, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje eteryczne, esencje i olejki eteryczne, geraniol, kadzidła
zapachowe oczyszczające [kunko], kocanka [olejki eteryczne],
lawendowy (olej -), 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, olejek z wyciągiem
z owoców amla do celów kosmetycznych, olejki destylowane
do pielęgnacji urody, 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 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 eteryczne z drzewa
sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki
eteryczne, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, zmieszane
olejki eteryczne, kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty
do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, henna do celów
kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki upiększające, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy
kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, makijaż
(preparaty do -), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy,
masła do twarzy i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne,
nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do namaczania stóp,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli i pod
prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masażu twarzy, olejki do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, peeling do stóp, pianka pod prysznic
i do kąpieli, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała,
płyny pielęgnacyjne, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty fitokosme-
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tyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty
koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne do ujędrniania
biustu, preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, produkty do mycia rąk, prokolagen do celów
kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremie do twarzy, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
środki do pielęgnacji włosów, woda micelarna, żel pod prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych,
środki perfumeryjne i zapachowe, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna
[barwnik kosmetyczny], henna w proszku, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze,
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem
do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów
leczniczych, maści do celów kosmetycznych, lakier do celów
kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje
do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka
do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół
paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu,
olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy
[preparaty toaletowe], preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty
zmiękczające [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków.
515083
(220) 2020 06 23
GRANIT COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRANI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 11.03.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.
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515091
(220) 2020 06 24
GRENDA CEZARY CAFETIN ZAKŁAD
GASTRONOMICZNY, Suchedniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYTRYNÓWKA ŚWIĘTOKRZYSKA

na ręce [odzież], odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna,
odzież dla chłopców, odzież dla kolarzy, odzież dla kierowców samochodowych.

(531) 27.05.01, 05.07.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, owocowe ekstrakty z alkoholem.

(531) 27.05.01, 11.03.18, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nożami kuchennymi, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych.

(210)
(731)

515093
(220) 2020 06 23
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White Eagle BLACK ENERGY
(210)
(731)

(531)

01.01.02, 01.01.10, 03.07.01, 03.07.17, 03.07.19, 03.07.24,
26.04.02, 26.04.07, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje energetyczne i izotoniczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

515098
(220) 2020 06 24
UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Consultia

(531) 26.02.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(210) 515111
(220) 2020 06 24
(731) KOPERSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PONADSTO
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, daszki [odzież], dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury [odzież], dzianina [odzież], fartuchy [odzież], fulary [artykuły odzieżowe],
futra [odzież], gabardyna [odzież], golfy [odzież], gorsety
[odzież, wyroby gorseciarskie], halki [odzież], jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], kieszenie do odzieży, kombinezony [odzież], komplety do biegania [odzież], komplety
do joggingu [odzież], komplety odzieżowe ze spodenkami,
kurtki jako odzież sportowa, kurtki [odzież], kurtki pikowane
[odzież], majtki dziecięce [odzież], mufki [odzież], narzutki na ramiona [odzież], nauszniki [odzież], nieprzemakalna
odzież wierzchnia, ocieplacze na kolana [odzież], ocieplacze

515123
(220) 2020 06 24
GIERSZYŃSKA IZABELA FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA, Słupsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tmixove

(210)
(731)

(210) 515158
(220) 2020 06 25
(731) WÓJCIK ŁUKASZ DIAGNOSTIC PARTNER, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MercDiag
(510), (511) 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, naprawy i konserwacja samochodów.
515184
(220) 2020 06 25
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) MUBACTIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze antybiotykowe dla ludzi.

(210)
(731)

515185
(220) 2020 06 25
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) CALDERMIN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze do stosowania na skórę.

(210)
(731)

515188
(220) 2020 06 25
GRABOWSKI DANIEL GRABOWSKA URSZULA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE VOLANT SPÓŁKA CYWILNA, Nowe
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESTIGE JAKOŚĆ W STANDARDZIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 osprzęt do maszyn rolniczych, pługów śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożowych, koparek jednoczerpakowych, koszy samowyładowczych, kosiarek, kultywatorów [maszyn], lemieszy pługów,
łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót ziem-
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nych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, maszyn kopiących rowy
[pługów], młocarni, podnośników [urządzeń], pras [maszyn
do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory, rozdrabniaczy [maszyn] do celów przemysłowych, sieczkarni, siewników [maszyn], snopowiązałek, transporterów pneumatycznych, ugniatarek mechanicznych,
urządzeń podnośnikowych, urządzeń przeładunkowych
do załadunku i wyładunku, wiązarek do siana, wyciągów
[dźwigów], wykończarek [maszyn drogowych], zamiatarek
drogowych [samojezdnych], żniwiarek, 12 osprzęt do ciągników i przenośników naziemnych [transporterów], mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej osprzętu do wymienionych maszyn: maszyn
rolniczych, pługów śnieżnych, zgrabiarek, gładziarek [maszyn], kombajnów zbożowych, koparek jednoczerpakowych,
koszy samowyładowczych, kosiarek, kultywatorów [maszyn],
lemieszy pługów, łuskarek ziarna, maszyn do pielenia, maszyn do robót ziemnych, maszyn do sortowania dla przemysłu, maszyn do uprawiania ziemi do użytku rolniczego,
maszyn kopiących rowy [pługów], młocarni, podnośników
[urządzeń], pras [maszyn do celów przemysłowych], przenośników, przesiewaczy ziemi, piasku, kory, rozdrabniaczy
[maszyn] do celów przemysłowych, sieczkarni, siewników
[maszyn], snopowiązałek, transporterów pneumatycznych,
ugniatarek mechanicznych, urządzeń podnośnikowych,
urządzeń przeładunkowych do załadunku i wyładunku, wiązarek do siana, wyciągów [dźwigów], wykończarek [maszyn
drogowych], zamiatarek drogowych [samojezdnych], żniwiarek, ciągników i przenośników naziemnych [transporterów],
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, prezentowanie
produktów w celu umożliwienia ich obejrzenia i dokonania
zakupu (usługi świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy).
515193
(220) 2020 06 26
VARSOVIA INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) INSTALASH
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210)
(731)

515208
(220) 2020 06 26
ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Corona Cleaner
(210)
(731)

(531) 01.13.15, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], mieszaniny
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności
i napojów, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty
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i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu,
sole do celów przemysłowych, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, żywice sztuczne
i syntetyczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, 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
do tępienia szkodników, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja, wydobywanie surowców naturalnych, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

515215
(220) 2020 06 26
BERNDT MACIEJ OTOROLETY, Baranowo
(znak słowno-graficzny)
OTOROLETY

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 rolety austriackie, rolety bambusowe, rolety
listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], rolety materiałowe wewnętrzne, rolety okienne, rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, rolety papierowe, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne, rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, rolety wewnętrzne z polichlorku winylu,
rolety wykonane z drewna [wewnętrzne], rolety z plecionek
drewnianych, rolety zaciemniające [wewnętrzne], żaluzje
wewnętrzne, 35 sprzedaż rolet okiennych, sprzedaż rolet
okiennych drewnianych, sprzedaż rolet okiennych materiałowych, sprzedaż rolet okiennych papierowych, sprzedaż
rolet okiennych termoizolacyjnych, sprzedaż rolet okiennych
zaciemniających, 37 naprawa rolet okiennych, instalowanie
i naprawianie rolet okiennych, montaż żaluzji i rolet.
(210) 515250
(220) 2020 06 26
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) LAY’S NATURAL
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
przekąski na bazie ziemniaków.
(210)
(731)
(540)
(540)

515251
(220) 2020 06 26
TOMASZEWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Forum Polskiej gospodarki
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(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 druki, gazety, czasopisma, magazyny, komiksy, albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, mapy,
karty muzyczne, wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty,
fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze,
kalendarze, 35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej,
telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów
i ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, obejmujące:
ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, sporządzanie ekspertyz oraz opinii w sprawie strategii
reklamy, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju branży reklamowej, wynajem czasu antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych,
jak koszulki, kubki, usługi w zakresie badania rynku, badania
opinii publicznej, badań marketingowych, organizowanie
i obsługa - handlowych lub reklamowych - pokazów mody,
wystaw, giełd i targów, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym,
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych,
magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a w tym w branży radiowo - telewizyjnej
w dziedzinie programów, promocji, sprzedaży i technologii:
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w małych sklepach następujących branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna,
artykuły gospodarstwa domowego, jubilerska, odzieżowa,
w tym również obuwie i nakrycia głowy, oraz w księgarni,
w aptece, w sklepie z upominkami oraz z różnorodnymi gadżetami, tj. w tzw. sklepie „śmieszne rzeczy”, w sexshopie,
w salonie mody, w dużym sklepie wielobranżowym lub
w supermarkecie i hipermarkecie, jak również za pośrednictwem systemu tele-zakupów oraz środków komunikacji elektronicznej, przez strony internetowe, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich ofert towarów i usług z branży gastronomicznej, turystycznej, edukacyjnej, z zakresu zdrowia i urody,
z branży sportowej, z zakresu rozrywki, kultury, z branży motoryzacyjnej, z zakresu mody. pozwalające potencjalnemu
odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą oraz kupować
te usługi na stronie internetowej, usługi rachunkowo - księgowe, prenumerata gazet dla osób trzecich, 38 usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, rozpowszechnianie
programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi
dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach
video, przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji,
z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania i/lub
odbioru informacji, jak telefony III generacji, laptopy, pagery,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 41 montaż programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań
wideo, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych, rekre-

Nr ZT33/2020

acyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane
z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją, prowadzenie klubów
i kółek zainteresowań, organizowanie i prowadzenie obozów
sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie:
kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów,
szkoleń, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów innych
n teksty reklamowe, organizowanie loterii, usługi związane
z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi reporterskie, 42 tworzenie programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi,
odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz
danych, usługi portalu internetowego, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla osób
trzecich, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych, projektowanie materiałów
promocyjno - reklamowych, także katalogów oraz gadżetów
reklamowych, jak koszulki, kubki, 45 usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi,
licencjonowanie własności intelektualnej.
515255
(220) 2020 06 26
TAT AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LE$$ RI$K Less risk CAAT
(210)
(731)

(531) 03.01.06, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie biurowe, oprogramowanie
biznesowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie
do inteligentnych umów, oprogramowanie do integracji
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie
dużych zbiorów danych, oprogramowanie do integracji
segmentów kontroli, oprogramowanie do inteligentnego
rozpoznawania znaków [ICR], oprogramowanie do inteligentnej produkcji, oprogramowanie do intranetu, oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do inżynierii produktu,
oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone
dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie do komputerowych zapór sieciowych, oprogramowanie do komputerowo wspomaganego konstruowania [CAE], oprogramowanie
do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie do kontroli
treści, oprogramowanie do mediów i publikowania, oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia
operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie do optymalizacji, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie
do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości błyskawicznych,
oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości

Nr ZT33/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

elektronicznych, oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do poczty
elektronicznej, oprogramowanie do pracy zespołowej, oprogramowanie do prezentacji, oprogramowanie do produkcji
wspomaganej komputerowo, oprogramowanie do prognoz
rynkowych, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, oprogramowanie do przeprowadzania walnych
zgromadzeń, oprogramowanie do przesyłania wiadomości
on-line, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania
tekstu, oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, oprogramowanie do przetwarzania
transakcji biznesowych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do publikowania, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie
do rozwoju produktów, oprogramowanie do rzeczywistości
rozszerzonej do edukacji, oprogramowanie do ściągania długów, oprogramowanie do serwera plików, oprogramowanie
do serwera pocztowego, oprogramowanie do serwera komunikacyjnego, oprogramowanie do serwera pośredniczącego, oprogramowanie do serwera proxy, oprogramowanie
do serwerów baz danych, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do sterowania drukarkami komputerowymi, oprogramowanie do sterowania maszynami, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji
plików, oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie
do tabletów, oprogramowanie do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, oprogramowanie do uczenia maszynowego dla sektora finansów, oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do wsparcia systemu, oprogramowanie do wykonywania płatności,
oprogramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej,
oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie
do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania
urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania
procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania
wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania dużymi
zbiorami danych, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem
operacyjnym, oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, oprogramowanie do zarządzania personelem,
oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów
internetowych [WCM], oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji,
oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie firmowe,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie interfejsów,
oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do analizy informacji
rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe
do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych,
oprogramowanie komputerowe do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie
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komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi
systemami operacyjnymi sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami
w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie
komputerowe [programy], oprogramowanie komputerowe,
oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, 35 audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, audyt stawek
za media dla osób trzecich, doradztwo związane z audytem,
rachunkowość, księgowość i audyt, 41 usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące audytu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja zawodowa, usługi edukacji biznesowej, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi edukacji dla
dorosłych, usługi doradcze w zakresie edukacji dotyczące
księgowości, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizacja
sympozjów dotyczących edukacji, edukacja w dziedzinie informatyki, 42 audyt jakości, 45 audyty zgodności z prawem,
audyty zgodności z przepisami.
515256
(220) 2020 06 26
TAT AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAT AUDIT Sp. z o.o. Provide audit with less risk
(210)
(731)

(531) 02.09.04, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie, oprogramowanie
biurowe, oprogramowanie biznesowe, oprogramowanie dla
księgowości, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie dla serwerów internetowych, oprogramowanie
dla nauki, oprogramowanie do analizy danych biznesowych,
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
oprogramowanie do automatyzacji dokumentów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, oprogramowanie do inżynierii produktu,
oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, oprogramowanie
do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie
do optymalizacji, oprogramowanie do planowania, oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa
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[ERP], oprogramowanie do płatności elektronicznych, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania
do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie
do pobrania do obsługi wiadomości elektronicznych, oprogramowanie do poczty elektronicznej, oprogramowanie
do poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości, oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń, oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line, oprogramowanie
do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, oprogramowanie do raportowania, oprogramowanie do serwera komunikacyjnego,
oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do synchronizacji plików, oprogramowanie do systemu zarządzania
przepływem pracy, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do monitoringu, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tworzenia
aplikacji, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, oprogramowanie
do zabezpieczania poczty elektronicznej, oprogramowanie
do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie
do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do zarządzania budynkami, oprogramowanie do zarządzania
procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania
wydajnością firmy, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania ryzykiem
operacyjnym, oprogramowanie do zarządzania personelem,
oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji, oprogramowanie interaktywne, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie komputerowe
do analizy informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami
komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe
do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego
przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, oprogramowanie komputerowe
do e-handlu, oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach
sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do kontroli czasu, oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu do komputera, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz
do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji,
wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami
danych, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
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do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów cyfrowych, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
konferencyjne, oprogramowanie typu sztuczna inteligencja,
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją
i nauczaniem maszynowym, pakiety biurowe [oprogramowanie], 35 audyt sprawozdań finansowych, audyt skomputeryzowany, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt
działalności gospodarczej, audyt stawek za media dla osób
trzecich, doradztwo związane z audytem, rachunkowość,
księgowość i audyt, 41 usługi doradcze w zakresie edukacji
dotyczące księgowości, usługi edukacji biznesowej, usługi
edukacji dla dorosłych, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, usługi informacyjne dotyczące
edukacji, 42 audyt jakości, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja
oprogramowania komputerowego, 45 audyty zgodności
z prawem, audyty zgodności z przepisami.
(210)
(731)
(540)
(540)

515259
(220) 2020 06 26
PACULA-STAŚ MARCELINA INFO-FARM, Katowice
(znak słowno-graficzny)
NATUR PLANET

(531) 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty
[olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emulgowane
olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eteryczne, naturalne
olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, olejki naturalne
do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, preparaty toaletowe, aerozole
czyszczące, naturalne olejki do celów oczyszczających, mydła
do użytku domowego, płyny do mycia, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki
kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, maści
do celów kosmetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze

Nr ZT33/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mleczka, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu,
nielecznicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny
do płukania ust, nielecznicze środki do mycia zębów, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyny
do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia zębów,
dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do makijażu, mydła
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła
do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, antyperspiranty
[przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpotne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, preparaty do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy pod prysznic, mydła, mydła do rąk,
mydła do twarzy, mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne,
mydła toaletowe, mydła w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic,
preparaty do mycia rąk, produkty z mydła, środek do mycia
rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic,
balsam do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy
do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aromaterapii, kremy
do demakijażu, kremy do oczyszczania skóry, kremy na dzień,
kremy na noc, kremy nawilżające, kremy oczyszczające, kremy
samoopalające, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masło
do ciała, mleczka do ciała, mleczko po goleniu, mleczko
po opalaniu, nawilżacze do skóry, nielecznicze kremy do ciała,
odświeżacze do skóry, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, odżywki
do paznokci, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
do opalania, olejki do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne
do naskórka, olejki oczyszczające, opakowania uzupełniające
do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, peelingi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opalania, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające
[kosmetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki
do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy,
żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, zmywacze
do paznokci, balsam do włosów, balsam odżywczy, farby
do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżywcze, lakier
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do włosów, maskara do włosów, odżywki do włosów, olejek
do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do kręcenia włosów, szampon do włosów, szampony, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, tonik
do włosów, 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do płukania ust,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze środki
do czyszczenia zębów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania ust, płyny do płukania ust
do użytku medycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku
medycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, higieniczne środki nawilżające, lecznicze suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitarnych,
preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higieniczne
do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy środek do mycia rąk,
maści antyseptyczne, nasączone chusteczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty antyseptyczne, preparaty
do dezynfekcji rąk, środki bakteriobójcze, spraye antybakteryjne, środki odkażające, środki odkażające do użytku domowego, substancje sterylizujące, dietetyczna żywność do celów
medycznych, białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki
witaminowe w płynie, ekstrakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żywności do celów niemedycznych,
herbata lecznicza, jedzenie liofilizowane przystosowane
do celów medycznych, krople witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami
diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety
o smaku owocowym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko
pszczele do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane,
napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwalniające
substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze,
preparaty multiwitaminowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, preparaty witaminowe,
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, probiotyki
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(suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych,
przeciwutleniacze, przeciwutleniacze do użytku leczniczego,
przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane z ziół, przeciwutleniające suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi
nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety
do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety w płynie, suplementy mineralne do żywności,
suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, żelki witaminowe, ziołowe
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla diet medycznych, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
515261
(220) 2020 06 26
PAWELEC-SAMBOR KAROLINA ONE & ONLY LUXURY
WEDDING AGENCY, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O ONE & ONLY luxury wedding agency
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515264
(220) 2020 06 27
GRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM MARZĘCKA
I PARTNERZY - BIEGLI REWIDENCI, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Consilium GRUPA AUDYTORSKA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyt sprawozdań finansowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

515265
(220) 2020 06 27
CZECH JANUSZ, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
polski szlak krzyżowców

(210)
(731)

(531) 02.01.02, 02.01.20, 24.01.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 31 dekoracje kwiatowe [naturalne], dekoracje
kwiatowe [suszone], dekoracje kwiatowe [świeże], 41 doradztwo w zakresie planowania przyjęć, doradztwo w zakresie
planowania imprez specjalnych, imprezy taneczne, organizacja i prowadzenie balów, organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach rozrywkowych, planowanie i przeprowadzanie imprez
[rozrywka], planowanie przyjęć [rozrywka], planowanie specjalnych imprez, organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, 43 rezerwacja miejsc w pensjonatach, informacja na temat hoteli, rezerwacja hotelowa na rzecz osób
trzecich, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajem zastaw stołowych, wypożyczanie krzeseł i stołów, organizacja
przyjęć weselnych [miejsca], organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje].

515268
(220) 2020 06 28
MALIK ARTUR SUPER KLIK, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
S SUPER KLIK BOOOM POOOW!! COOL! WOW!

(531)

02.01.22, 05.07.08, 05.07.09, 05.07.11, 05.07.12, 05.07.15,
05.07.16, 08.01.18, 01.15.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 34 przybory dla palaczy.
(210) 515269
(220) 2020 06 28
(731) SOCHA PAWEŁ 1982, Pucice
(540) (znak słowno-graficzny)
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ce rozwój i zainteresowania dziecka, urządzenia do nauczania, 28 artykuły do zabawy dla dzieci, zestawy do zabawy,
zabawki edukacyjne.
515274
(220) 2020 06 26
GARDIA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) GARDIA BROKER
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, usługi doradcze w zakresie
ubezpieczeń, doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, obsługa
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych.
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 05.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja.
515271
(220) 2020 06 29
EDUCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUCAT
(210)
(731)

(531) 03.01.04, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania i identyfikowania placówek edukacji wyższej i procesów przyjęcia dla potencjalnych kandydatów i studentów
z zagranicy lub studentów mobilnych, 41 usługi doradcze
w zakresie edukacji, organizowanie programów szkoleniowych, trenowanie, szkolenia komputerowe, usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące edukacji, usługi informacyjne
związane z instytucjami edukacji wyższej, usługi edukacyjne
i nauczania prywatnego, usługi konsultacyjne i doradcze
związane z przyjęciem do instytucji edukacji wyższej, organizowanie uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], usługi
doradcze dotyczące wyboru kariery zawodowej (edukacja
i wsparcie), badania edukacyjne, świadczenie usług doradztwa edukacyjnego dla studentów z zagranicy lub studentów
mobilnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, informacja o edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji.
515272
(220) 2020 06 29
HUGNLUV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hug’n’luv
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, środki edukacyjne
do pobrania, platformy oprogramowania komputerowego
dostosowujące zabawy do preferencji dzieci oraz wspierają-

515293
(220) 2020 06 28
GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie
(540) (znak słowny)
(540) paczkaport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia,
metalowa szafka, szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, metalowe skrzynki pocztowe,
metalowe konstrukcje przenośne, skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki,
7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie
i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania
przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony
przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa,
szafka, skrzynka, niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy
pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek
i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
39 udostępnianie pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek
do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek i paczek,
odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej,
usługi śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi
przechowywania paczek, usługi kurierskie.
(210)
(731)
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515294
(220) 2020 06 28
GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie
(540) (znak słowny)
(540) paczkiport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia,
metalowa szafka, szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, metalowe skrzynki pocztowe,
metalowe konstrukcje przenośne, skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki,
7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie
i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania
przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony
przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa,
szafka, skrzynka, niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy
pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek
i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
39 udostępnianie pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek
do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek i paczek,
odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej,
usługi śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi
przechowywania paczek, usługi kurierskie.
(210)
(731)

515297
(220) 2020 06 28
GRABOWSKI PIOTR PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRAS, Korzybie
(540) (znak słowny)
(540) paczkoport
(510), (511) 6 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich
pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia,
metalowa szafka, szafa z metalu w szczególności do składowania, przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez
odbiorcę indywidualnego, metalowe skrzynki pocztowe,
metalowe konstrukcje przenośne, skrytki sejfowe, metalowe tabliczki na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki,
7 zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania,
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy
indywidualnego, 9 zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie
(210)
(731)

Nr ZT33/2020

i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania
przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, oprogramowanie komputerowe zabezpieczające przed niepowołanym dostępem do pojedynczego automatu lub urządzenia do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek
i paczek, oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 zabezpieczony
przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa,
szafka, skrzynka, niemetalowe i niemurowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy
pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek
i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, skrytki pocztowe, nie z metalu, skrzynki pocztowe, nie z metalu,
37 instalacja i naprawa zabezpieczonych przed dostępem
osób trzecich pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, w szczególności do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego,
39 udostępnianie pojedynczych pojemników, skrzynek, szaf,
szafek do odbierania i przechowywania przesyłek i paczek
do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek i paczek,
odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, w tym
doręczanie (dostawy) towarów przy sprzedaży wysyłkowej,
usługi śledzenia i lokalizowania przesyłek i paczek, usługi
przechowywania paczek, usługi kurierskie.
515299
(220) 2020 06 29
DOMŻALSKI ŁUKASZ, KUBIAK JAKUB LKDK SPÓŁKA
CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pączek & DONUT

(210)
(731)

(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, pączki, donuty,
gofry, czekolada i desery.
515303
(220) 2020 06 29
BENDA MACIEJ, Warszawa; RĄCZKA ŁUKASZ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TUZZA
(210)
(731)
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(531) 03.09.15, 26.11.99, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, odzież męska,
odzież dziecięca, swetry, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, bluzki,
spódnice, koszule, spodnie, kurtki, skarpetki, topy [odzież],
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla mężczyzn, sukienki damskie, suknie
wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, koszulki polo, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy
z kapturem, 41 występy zespołów muzycznych na żywo,
prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, przedstawienia muzyczne, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, produkcja muzyczna, produkcja
nagrań muzycznych, usługi koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych, organizacja rozrywek
muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie wydarzeń muzycznych, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych,
organizowanie imprez muzycznych, zapewnianie muzyki
na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, występy muzyczne
i piosenkarskie, komponowanie muzyki dla osób trzecich,
usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, występy
grup muzycznych na żywo, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez
grupy muzyczne, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty
muzyczne, 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, usługi w zakresie pubów, serwowanie napojów
w pubach z browarem, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, bary, bary przekąskowe, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, hotelowe usługi kateringowe, organizowanie posiłków w hotelach, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi restauracji hotelowych, usługi kawiarni, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie
jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie
informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi
barów i restauracji, usługi cateringu zewnętrznego, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie gotowania posiłków, pizzerie.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 515325
(220) 2020 06 29
(731) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHATA BRODATA

(531) 06.01.04, 06.03.05, 05.01.10, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe,
preparaty toaletowe, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 39 pakowanie i składowanie towarów,
parkowanie i przechowywanie pojazdów, transport, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie
łodzi, usługi przewozu.
515347
(220) 2020 06 29
PROJEKT 140 - GRUPA ECHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCON OFFICE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury,
kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty, 21 naczynia stołowe oraz
naczynia do picia, 25 ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie
umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń
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biurowych, usługowych, mieszkaniowych oraz handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż
i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomościami, 37 usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykończeniowe,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 bary szybkiej
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210) 515368
(220) 2020 06 30
(731) SŁOTOŚ BOŻENA, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Bońcia
(510), (511) 18 torby, plecaki, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne z paskiem na ramię, torby turystyczne,
okrycia dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt- uprząż, etui
na klucze, strzemiona, skórzane smycze, paski skórzane inne
niż odzież, myśliwskie worki- akcesoria do polowań, obroże
dla zwierząt, torebki, 20 poduszki dla zwierząt domowych,
poduszki, posłania dla zwierząt domowych, materace, materace dmuchane, nie do celów medycznych, poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, pojemniki do pakowania
z tworzyw sztucznych, stojaki do butelek, budy dla psów,
budy dla zwierząt domowych, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, słupki do drapania dla kotów, pokrowce
na odzież [szafa], 25 odzież, szaliki, szaliki rurkowe- kominy
na szyję, szale, czapki z daszkiem, bandany, apaszki, nakrycia
głowy, opaski na głowę, podkoszulki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, chustki na głowę, paski do odzieży, 35 reklama, pokazy towarów, usługi pośrednictwa w handlu, fakturowanie, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i hurtowej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach
stacjonarnych oraz przez Internet: odzieży, koszulek, czapek,
szalików, chust, apaszek, nakryć głowy, torebek, plecaków,
worków, obroży dla zwierząt, okryć dla zwierząt, smyczy, akcesoriów dla zwierząt, poduszek, bud dla zwierząt, pudełek.
(210)
(731)
(540)
(540)

515375
(220) 2020 06 30
RAMS ROBERT, Łazy Biegonickie
(znak słowno-graficzny)
RAMEX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 2 akrylowe farby na bazie wody, antykorozyjne
środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu
wyboru koloru, barwione farby do fasad, barwnik do drewna, barwnik klejony, barwniki do betonu, barwniki do drewna, barwniki do farb, barwniki do farb ceramicznych, barwniki do nakładania na drewno, barwniki do zapraw, barwniki
do zapraw farbiarskich, barwniki rozpuszczalnikowe
do drewna, bazy kolorowe do farb, bejce, bejce do drewna,
bejce do podłóg, epoksydowe żywice do pokrywania powierzchni budynków [powłoki], epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, farba do stosowania w produkcji mebli, farby akrylowe, farby akrylowe na bazie wody
do użytku w malowaniu domów, farby antykorozyjne, farby
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ceramiczne, farby dekoracyjne, farby do ochrony przed graffiti, farby do ochrony przed korozją, farby do ochrony przed
rdzą, farby do ochrony przed wandalizmem, farby do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby do powlekania
ścian, farby ognioodporne, farby olejne, farby podkładowe
do drewna, farby podkładowe do metalu, farby w sprayu, farby wewnętrzne, farby wodne, farby wodoodporne, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby zapobiegające rdzy, farby zewnętrzne, kolorowe pigmenty, krycie papą smołową
[powłoki -] [farby], lakiery do drewna, lakiery i pokosty, lakiery
ochronne do podłóg, lakiery w sprayu, oleje do drewna,
ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], pigmenty do stosowania w farbach, pokosty, powłoki akrylowe
[farby], powłoki, powłoki antygraffiti [farby], powłoki antykorozyjne [farby], powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby], powłoki dekoracyjne w postaci
farby, powłoki dekoracyjne w sprayu, powłoki do chronienia
kamiennych ścian budynków przed wodą [farby lub oleje],
powłoki do drewna [farby], powłoki do form [farby lub oleje],
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki
do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów],
powłoki ochronne do budynków [farby], powłoki ochronne
do chodników [farby], powłoki ochronne do dachów [farby],
preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, rozcieńczalniki do powłok gruntowych, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, tynk wapienny, 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe powłoki do fasad, arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, arkusze metalowe
walcowane na zimno, arkusze stalowe do użytku w budownictwie, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, balkony prefabrykowane [metalowe], balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, banery
reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, belki
stropowe metalowe, belki stropowe z żelaza lub stali, belki
z metali nieszlachetnych do budynków, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula),
blacha (opakowania blaszane z białej -), blacha [płyty, arkusze], blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha stalowa cienka,
blacharskie materiały budowlane, blacharskie (materiały -)
dla budownictwa, blachy stalowe pokryte winylem, bramy
metalowe, bramy żelazne, budowlane materiały metalowe,
budynki o szkielecie metalowym, cegły budowlane (metalowe -), cegły ogniotrwałe z metalu, cegły półogniotrwałe
z metalu, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa,
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy
(pokrycia -) metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, daszki
z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, drabiny
i rusztowania, z metalu, drobne wyroby metalowe, drut, drut
aluminiowy, drut do spawania, drut kolczasty, drzwi aluminiowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków,
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe garażowe, drzwi
ogrodowe (metalowe obramowania -), drzwi przesuwne (rolki, prowadnice do -), drzwi (urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, drzwiowe (futryny
-) metalowe, drzwiowe (ościeżnice -) metalowe, folia aluminiowa, fasady metalowe, gwintowane pręty metalowe,
gwoździe, haki do dachówek, kable, druty i łańcuchy, z metalu, klamry do użytku w budownictwie, kłódki, kołatki
do drzwi, kołki [korki] metalowe, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, konstrukcje stalowe, materiały spawalnicze
i lutownicze, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, meta-
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lowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwi do garaży, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe komponenty
budowlane, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe okna, metalowe okna dachowe,
metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice okienne, metalowe pręty gwintowane, metalowe pręty rozciągane
do użytku w budownictwie, metalowe pręty rozciągane,
metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murach z cegły, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murarstwie, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe
skrzynki pocztowe, metalowe wkręty do drewna, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, profile metalowe do użytku
w budownictwie, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, rynny metalowe
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania
wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, schody z metalu, siatki metalowe, śruby metalowe,
stal, stal prętowa, stal profilowa, stal w postaci arkuszy, stal
w postaci zwojów, stal walcowana, walcówka, wiązania
z drutu, zamki i klucze, z metalu, zbrojeniowe (materiały -) dla
budownictwa [metalowe], zbrojeniowe (materiały-) do betonu, metalowe, żelazo, zbrojenia metalowe do betonu, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych,
11 akcesoria łazienkowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, bariery zabezpieczające przed dźwiękiem, blachy (arkusze) akrylowe do użytku w produkcji, elastyczne rury wężowe z kauczuku, farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian,
folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji
budynków, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona przed
wilgocią, folie izolacyjne, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, gumowe węże do wody, izolacja do celów budowlanych, izolacje akustyczne budynków,
izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne
wykładziny podłogowe, klejąca taśma maskująca, materiały
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, liny i sznurki gumowe, listwy izolacyjne, masa spoinowa do płyt kartonowo-gipsowych, masa uszczelniająca do połączeń rurowych,
masy uszczelniające, materiał do wypełniania, materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiał termoizolacyjny stosowany podczas przekształcania poddaszy, materiał
uszczelniający do formowania uszczelnień, materiały do izolacji dźwiękowej, materiały do izolacji termicznej z tworzyw
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały
dźwiękoszczelne do budynków, materiały elektroizolacyjne,
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa,
materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji
świetlnej, materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały
izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z włókna szklanego
do użytku w budownictwie, materiały klejące w formie taśm
[inne niż do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku
medycznego i artykuły papiernicze], materiały klejące w formie pasm [inne niż do użytku domowego, medycznego,
biurowego], materiały termoizolacyjne, materiały termoizo-
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lacyjne, nie do budynków, materiały tłumiące dźwięk, materiały uszczelniające, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały wyciszające z wełny mineralnej [nie do celów budowlanych], materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, maty
izolacyjne, maty termoizolacyjne, membrany wodoodporne
z gumy, membrany wodoodporne wykonane z polimerów,
mieszanki izolujące od zimna, mieszanki uszczelniające, mieszanki uszczelniające do uszczelniania pęknięć, naprawcze
żywice syntetyczne, niemetalowe mikroporowate rury
do użytku w ogrodnictwie, niemetalowe okładziny rurowe
do uszczelniania rur, niemetalowe rury wężowe, niemetalowe taśmy uszczelniające do okien, niemetalowe uszczelki
do drzwi odporne na warunki pogodowe, niemetalowe
węże ciśnieniowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
niemetalowe złącza rurowe, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe złączki do rur elastycznych, niemetalowe złączki
do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe złączki
do węży, niemetalowy mikroporowaty wąż do użytku
w ogrodnictwie, niemetalowy osprzęt do węży, niemetalowy wąż podziemny, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, nieprzepuszczalne taśmy klejące
do koszy dachowych, obicia ścienne pochłaniające dźwięk,
obicia ścienne tłumiące dźwięk, obrobiony papier izolacyjny,
ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych,
ochronne powłoki akrylowe w postaci farb, do celów izolacyjnych, odboje gumowe, ognioodporne materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, nie do budynków,
ognioodporne szczeliny dylatacyjne, ognioodporne tkaniny
z włókna szklanego, ograniczniki gumowe, ograniczniki
otwarcia okna, gumowe, osłona cieplna z pianki silikonowej,
osłony [izolacyjne] do rur, panele dźwiękochłonne do budynków, panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych, papier do izolacji, papier zmniejszający
palność do izolacji budynków, pianka do izolacji akustycznej,
pianka do izolacji cieplnej, pianka do użytku jako osłona termiczna, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka
poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, pianka poliuretanowa w blokach, pianka silikonowa do termoizolacji, pianka
uszczelniająca w postaci arkuszy, pianka w postaci bloków
używana jako izolacja cieplna, piankowe materiały izolacyjne
do użytku w budownictwie, płyta izolacyjna wykonana
z wełny mineralnej, płyta pilśniowa do użytku jako izolacja,
płytki akustyczne, płytki akustyczne do izolacji, płytki izolacyjne, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej do celów
termoizolacji, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej
do celów izolacji przeciwogniowej, płytki lekkie konstrukcji
z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej, płyty
do celów izolacyjnych, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do sufitów [izolatory], płyty dźwiękochłonne
do użytku w budownictwie, płyty izolacyjne, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, podkładki z gumy lub fibry, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub ściągających, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony
śrub, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub
do drewna, podkłady podłogowe kontrolujące dźwięk, podłoża do izolacji elektrycznej, podłoża winylowe, pokosty (izolacyjne), pokrycia sufitów pochłaniające dźwięk, pokrycia
sufitów tłumiące dźwięk, pokrycia z tworzyw sztucznych
używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, połączenia
do rur (niemetalowe -), połączenia rurowe (niemetalowe -),
połączenia termokurczliwe, poliester (izolacja), polietylenowe arkusze izolacyjne, polimerowe membrany porowate
w postaci arkuszy, półprzezroczyste arkusze dwuścienne,
wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste arkusze trój-
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ścienne, wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien dachowych, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien, półwykończona
guma w postaci profili, półwykończona guma w postaci
wyprofilowanej, półwykończona guma w postaci pasków,
półwykończona guma w postaci ścinków, porowate węże
do nawadniania, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, powłoki przemysłowe [izolacyjne], pręty i drążki z tworzyw sztucznych, produkty gumowe do izolacji elektrycznej,
profile uszczelniające niemetalowe, przewód giętki gumowy
do zakańczania kabli, przewód giętki gumowy do łączenia
kabli, przewody do klimatyzatorów, przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, przewody gumowe, przewody gumowe do klimatyzatorów, rękawice izolacyjne, rurki gumowe, rury do podlewania (niemetalowe -), rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury do zraszania niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, rury giętkie
z tworzywa sztucznego do transportu gazu ziemnego, rury
giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych,
rury izolowane (niemetalowe), rury niemetalowe do nawadniania, rury nylonowe, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, samoprzylepne taśmy do pakowania,
inne niż artykuły papiernicze i nie do nie do użytku medycznego lub domowego, samoprzylepne taśmy tkaninowe
[gaffa], siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego do celów
izolacyjnych, srebrna taśma klejąca, środki do uszczelniania
okien i drzwi, w postaci szczeliwa, środki uszczelniające
do stosowania w budownictwie, stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, surowe włókna skalne do celów izolacyjnych, surowe włókna szklane
do celów izolacyjnych, surowe włókna węglowe, surowe
włókna węglowe [inne niż do użytku włókienniczego], surowe włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych,
szczeliwa, szczeliwa chroniące przed kurzem, szczeliwa
do budynków, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej,
szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwa do złączy do celów budowniczych, szczeliwa lepkie do pokryć dachowych, szczeliwa hydrauliczne, szklana (wata -) do izolacji,
szklane (włókno -) do izolacji, tablice do izolacji akustycznej,
taśma elektryczna, taśma klejąca opakowaniowa, taśma łączeniowa dom płyt kartonowo-gipsowych, taśma maskująca, taśma maskująca do celów przemysłowych, taśma przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, taśma samoprzylepna do opakowań, taśma uszczelniająca
do połączeń rurowych, taśma uszczelniająca do użytku domowego, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do dywanów
[inne niż do użytku domowego], taśmy do izolacji elektrycznej z włókna szklanego, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy
do łączenia dywanów, taśmy do szklenia, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do wypełniania ubytków,
taśmy foliowe do izolacji, taśmy foliowe do uszczelniania
przewodów wentylacyjnych, taśmy foliowe do uszczelniania
przewodów grzewczych, taśmy izolacyjne, taśmy klejące
do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domowym i z materiałami piśmiennymi, taśmy klejące do pokryć
podłogowych, taśmy klejące do użytku z dywanami, taśmy
klejące do zabezpieczania dywanów przed przesuwaniem
się, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], taśmy klejące, inne niż do artykułów papierniczych oraz
inne niż do użytku medycznego lub domowego, taśmy, paski i błony klejące, taśmy przeciwwibracyjne, taśmy przylepne do celów izolacji elektrycznej, taśmy przylepne do zabez-
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pieczania dywanów, taśmy przylepne do zabezpieczania
pokryć podłogowych, taśmy przylepne do zabezpieczania
pokryć podłogowych przed ślizganiem, taśmy przylepne
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, łaśmy
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy tłumiące hałas [guma], taśmy uszczelniające do drzwi
i okien (niemetalowe -), taśmy uszczelniające (niemetalowe -),
taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi
(niemetalowe -), taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, taśmy z włókna szklanego do celów izolacyjnych, tekstylne węże do wody, termoizolacja z pianki silikonowej, termoizolowane rury wykonane
z tworzyw sztucznych, termokurczliwe przewody z tworzyw
sztucznych do zarządzania kablami elektrycznymi, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, termoodporne powłoki wierzchnie w postaci ceramicznych płyt, tkaniny izolacyjne, tkaniny termoodporne [do izolacji], tkaniny wykonane
z akrylu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z nylonu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z poliestru do stosowania jako izolacja, tkaniny wykonane
z wełny do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z włókien ceramicznych do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wytworzone z włókien syntetycznych [do izolacji], tkaniny z włókien węglowych do użytku jako izolacja, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji budynków, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, tkaniny z włókna węglowego, nasączone żywicami, tynk izolacyjny, ukształtowana pianka
do uszczelniania, ukształtowane pasy z gumy piankowej
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza
w oknach, ukształtowane pasy z gumy do użytku jako
uszczelnienie przeciw ciągom powietrza w oknach, ukształtowane pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie
do drzwi przed przeciągami, ukształtowane pasy z gumy
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza
w drzwiach, ukształtowane węże, uniwersalne gumowe
szczeliwa silikonowe, uszczelki do okien (niemetalowe -),
uszczelki do rur, uszczelki do rur niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki
niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki
ognioodporne, uszczelki okienne niemetalowe odporne
na warunki pogodowe, uszczelnienia przeciw przeciągom
w postaci listew, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci pasków,
uszczelnienia przeciw przeciągom, uszczelnienia przeciw
przeciągom wykonane z kauczuku, uszczelnienia przeciw
przeciągom wykonane z gumy piankowej, uszczelnienia
przeciw przeciągom wykonane z taśmy z gumy piankowej,
uszczelnienia włazowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych,
uszczelnienia wodoodporne, wata do uszczelniania [szczeliwo], wata szklana do izolacji, watowane artykuły tekstylne
do izolacji, watowane osłony izolacyjne, wełna kamienna
do izolacji, wełna mineralna, wełna mineralna do celów izolacyjnych, wełna mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, wełna mineralna do użytku w produkcji materiałów
filtracyjnych, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna
[materiał izolacyjny], wełna poliestrowa do izolacji akustycznej, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, wełna szklana
do izolacji budynków, wełna szklana do użytku jako materiał
izolacyjny, wełna z surowego włókna szklanego [izolatory],
wełna z surowych włókien skalnych [izolatory], wełna z surowych włókien węglowych [izolatory], wełna żużlowa
do użytku jako izolator budowlany, wełna żużlowa [izolator],
węże, węże do podlewania, węże do wody do nawadniania,
węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody
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do użytku domowego, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże hydrauliczne z gumy, węże ogrodowe, węże parciane, węże wzmocnione włóknem szklanym, wilgoć w budynkach (substancje
do izolacji przeciw -), włókna mineralne, włókna mineralne
do celów izolacyjnych, włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izolacji, włókna skalne w formie mat do izolowania, włókna szklane do celów izolacyjnych, włókna szklane
do użytku w produkcji materiałów do izolacji budynków,
włókna szklane do użytku w produkcji izolacji budynków,
włókna szklane i wełna szklana, włókno szklane do izolacji,
wodoodporna taśma klejąca, wodoszczelne membrany izolacyjne, wodoszczelne płytki izolacyjne, wodoszczelne
umocnienia do ochrony fundamentów, wsporniki wkładek
dystansowych (kauczukowe -), wstępnie ukształtowane paski do uszczelniania krawędzi zlewozmywaków, wstępnie
ukształtowane paski do uszczelniania krawędzi wanien, wypełniacze do złączy uszczelniających, wypełniacze izolacyjne, wypełnienia do złącz panelowych, zaprawy izolacyjne,
zapory przeciwolejowe z tworzyw sztucznych, zestawy
uszczelek do zaworów, złączki niemetalowe do rur sztywnych, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na ścianach, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na materiałach podłogowych, 19 asfalt, smoła i bitumy, beton, beton zbrojony, betonowe materiały budowlane, betonowe
elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, beton
gotowy do użycia, bloki murarskie, bramy garażowe do użytku domowego (niemetalowe -), bramy niemetalowe, bruk,
budowlane (drewno -), budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
budowlany kamień naturalny, budowle drewniane, budynki
na żywy inwentarz (niemetalowe -), budynki (niemetalowe -)
do umieszczania przenośnych toalet, cegły, cegły będące
materiałami ognioodpornymi, cegły budowlane (niemetalowe -), cegły budowlane (szkło -), cegły ceramiczne do użytku
w piecach do wytapiania, cegły kominkowe, cegły licowe
(niemetalowe -), cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły szklane, cegły z glinki garncarskiej, cement, cement budowlany,
cement dachowy, cement do wypełniania, cement gotowy
do użycia do celów budowlanych, cement portlandzki, cementowe powłoki ścienne, cementy do użytku w budownictwie, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki
na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, ceramiczne pokrycia podłogowe, ceramiczne rury
drenażowe, chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe
-), dachowe (pokrycia -) niemetalowe, dachówki ceramiczne,
dachówki gliniane, dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki kamienne, dachówki, nie z metalu, dachówki z zaprawy cementowej, dachy (niemetalowe konstrukcje
pokryć -), daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], deski, deski budowlane wykonane z drewna i żywic
wodoodpornych, deski dachowe (niemetalowe -), deski dachowe [z drewna], deski drewniane, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], deskowanie budowlane, deskowanie budowlane niemetalowe,
drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane laminowane płyty wiórowe, drewniane listwy profilowe, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane podłogi
sportowe, drewniane podłogi parkietowe, drewniane podkłady kolejowe, drewniane płyty wiórowe, drewniane płyty
budowlane, drewniane płytki podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, drewno, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno i sztuczne drewno, drzwi do ga-
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raży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi szklane, drzwi
winylowe, gipsowe płyty ścienne, glazurowane ceramiczne
płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne,
glazurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki ceramiczne, gonty bitumiczne, gonty drewniane, gonty niemetalowe, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej,
gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane,
gotowe kamienie brukowe, granit, kamień, skała, glina i minerały, kostka brukowa, krokwie dachowe, krokwie drewniane, listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy podłogowe,
niemetalowe, marmur, masy szpachlowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane (nie z metalu),
materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane składające
się ze szkła, materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
materiał na podłogi sportowe, niemetalowe, 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 cementujące, materiały ceramiczne do brukowania
i układania powierzchni, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały
do pokrywania dachu, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały do pokrywania nawierzchni dróg (niemetalowe -), materiały do szklenia w formie arkuszy do użytku
w budownictwie, materiały fundamentowe (niemetalowe -)
do użytku w budownictwie, materiały działowe (niemetalowe -), membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, mieszanki bitumiczne, mieszanki cementowe, minerały do użytku w budownictwie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, okładziny tynkowe, okładziny (niemetalowe -) do fasad, okładziny
(niemetalowe -) na sufity, okładziny (niemetalowe -) na okna,
okładziny pieców z materiałów niemetalowych, okna szklane, panele drewniane, panele ogrodzeniowe (niemetalowe
-), panele okładzinowe (niemetalowe -), panele okładzinowe
z materiałów niemetalowych, panele szklane, panele szklane
do drzwi, panele szklane do okien, parkiety, piasek, piasek
budowlany, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa
do budynków, płyta pilśniowa [materiały budowlane], płyta
pilśniowa perforowana, niemetalowa, płyta stolarska, płyta
wiórowa, płyta ze sklejki, płytki, płytki budowlane (niemetalowe -), płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładziny, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne,
płytki chodnikowe, płytki do chodników, płytki do nawierzchni placów zabaw, niemetalowe, płytki do układania
mozaiki, płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki kuchenne
(niemetalowe -), płytki łazienkowe (niemetalowe), płytki mozaikowe ścienne, płytki ognioodporne, płytki podłogowe dla
budownictwa, płytki podłogowe z terakoty, płytki porcelanowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki
stiukowe, płytki szklane, płyty gipsowe do celów budowlanych, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe odporne
na powstawanie pleśni, płyty i płytki z kamienia naturalnego,
pokrycia betonowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe, niemetalowe,
pokrycia dachowe z gontów, pokrycia do murowanych
skrzynek na listy, pokrycia ścienne nie z metalu, rusztowania
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wykonane z materiałów niemetalowych, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, sklejka, sklejka dla budownictwa,
słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, słupki
do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, słupy betonowe, sufity
podwieszane (niemetalowe -), sufity niemetalowe, tarcica,
tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, wapno, wapno nie do użytku w rolnictwie, warstwy izolacyjne dachu, warstwy izolujące z korka pod
podłogi, warstwy okładzinowe z drewna, zaprawy do użytku
w budownictwie, zaprawy murarskie odporne na wodę, zatyczki cementowe do wypełniania, 35 doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi public relations, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, 36 doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa gruntu,
dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa domów, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, usługi w zakresie nieruchomości, 37 betonowanie,
brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budownictwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, konserwacja
i naprawa budynków, montaż bram, montaż drzwi, naprawa,
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, renowacja
budynków, tynkowanie, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem sprzętu budowlanego, 39 czarterowanie
jachtów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostawa towarów, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowanie pojazdów, organizowanie transportu, parkowanie i przechowywanie pojazdów, przewożenie i dostarczanie towarów, transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu.
515379
(220) 2020 06 30
ART HOTEL GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AH art hotel

(210)
(731)
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(531) 27.05.02
(510), (511) 35 reklama, 36 usługi finansowe, pośrednictwo
finansowe, wycena majątku ruchomego i nieruchomego,
wynajem i administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania terenów pod budowę, budowa kompletnych obiektów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, budowlane roboty wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów
budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi
budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym, wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji
budowlanych, usługi informacyjne w zakresie budownictwa,
doradztwo w sprawach budowlanych, 42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane,
pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, badania geologiczne,
projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lądowej,
projektowanie i aranżacja wnętrz, 43 wynajmowanie sal
na posiedzenia, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, usługi barowe, rezerwacje miejsc w hotelach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, hotele, motele, biura, agencje
zakwaterowania w hotelach, pensjonatach.
(210)
(731)
(540)
(540)

515383
(220) 2020 06 30
RAMS ROBERT, Łazy Biegonickie
(znak słowno-graficzny)
RR

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 2 akrylowe farby na bazie wody, antykorozyjne
środki barwiące do zastosowania w mieszaniu farb w celu
wyboru koloru, barwione farby do fasad, barwnik do drewna, barwnik klejony, barwniki do betonu, barwniki do drewna, barwniki do farb, barwniki do farb ceramicznych, barwniki do nakładania na drewno, barwniki do zapraw, barwniki
do zapraw farbiarskich, barwniki rozpuszczalnikowe
do drewna, bazy kolorowe do farb, bejce, bejce do drewna,
bejce do podłóg, epoksydowe żywice do pokrywania powierzchni budynków [powłoki], epoksydowe powłoki na betonowe podłogi przemysłowe, farba do stosowania w produkcji mebli, farby akrylowe, farby akrylowe na bazie wody
do użytku w malowaniu domów, farby antykorozyjne, farby
ceramiczne, farby dekoracyjne, farby do ochrony przed graffiti, farby do ochrony przed korozją, farby do ochrony przed
rdzą, farby do ochrony przed wandalizmem, farby do podłóg, farby do podłóg betonowych, farby do powlekania
ścian, farby ognioodporne, farby olejne, farby podkładowe
do drewna, farby podkładowe do metalu, farby w sprayu, farby wewnętrzne, farby wodne, farby wodoodporne, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby zapobiegające rdzy, farby zewnętrzne, kolorowe pigmenty, krycie papą smołową
[powłoki -] [farby], lakiery do drewna, lakiery i pokosty, lakiery
ochronne do podłóg, lakiery w sprayu, oleje do drewna,
ochronne powłoki wykończeniowe do wnętrz [farby], pigmenty do stosowania w farbach, pokosty, powłoki akrylowe
[farby], powłoki, powłoki antygraffiti [farby], powłoki antykorozyjne [farby], powłoki bakteriobójcze [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby], powłoki dekoracyjne w postaci
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farby, powłoki dekoracyjne w sprayu, powłoki do chronienia
kamiennych ścian budynków przed wodą [farby lub oleje],
powłoki do drewna [farby], powłoki do form [farby lub oleje],
powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki
do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki
do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów],
powłoki ochronne do budynków [farby], powłoki ochronne
do chodników [farby], powłoki ochronne do dachów [farby],
preparaty do konserwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, rozcieńczalniki do powłok gruntowych, rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, tynk wapienny, 6 aluminiowe drzwi do mieszkań, aluminiowe powłoki do fasad, arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, arkusze metalowe
walcowane na zimno, arkusze stalowe do użytku w budownictwie, artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, balkony prefabrykowane [metalowe], balustrady metalowe, balustrady metalowe do balkonów, balustrady metalowe do mostów, balustrady metalowe do ogrodzeń, banery
reklamowe metalowe [konstrukcje], barierki metalowe, belki
stropowe metalowe, belki stropowe z żelaza lub stali, belki
z metali nieszlachetnych do budynków, belki z metali nieszlachetnych do systemów szalowania, belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula),
blacha (opakowania blaszane z białej -), blacha [płyty, arkusze], blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha stalowa cienka,
blacharskie materiały budowlane, blacharskie (materiały -)
dla budownictwa, blachy stalowe pokryte winylem, bramy
metalowe, bramy żelazne, budowlane materiały metalowe,
budynki o szkielecie metalowym, cegły budowlane (metalowe -), cegły ogniotrwałe z metalu, cegły półogniotrwałe
z metalu, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa,
dachówki esówki metalowe, dachówki metalowe, dachy
(pokrycia -) metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, daszki
z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, drabiny
i rusztowania, z metalu, drobne wyroby metalowe, drut, drut
aluminiowy, drut do spawania, drut kolczasty, drzwi aluminiowe, drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, drzwi i okna metalowe, drzwi metalowe, drzwi metalowe do budynków,
drzwi metalowe do garaży, drzwi metalowe garażowe, drzwi
ogrodowe (metalowe obramowania -), drzwi przesuwne (rolki, prowadnice do -), drzwi (urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi wahadłowe metalowe, drzwiowe (futryny
-) metalowe, drzwiowe (ościeżnice -) metalowe, folia aluminiowa, fasady metalowe, gwintowane pręty metalowe,
gwoździe, haki do dachówek, kable, druty i łańcuchy, z metalu, klamry do użytku w budownictwie, kłódki, kołatki
do drzwi, kołki [korki] metalowe, kołki metalowe, kołki rozporowe metalowe, konstrukcje stalowe, materiały spawalnicze
i lutownicze, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwi do garaży, metalowe kanały wentylacyjne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe komponenty
budowlane, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe okna, metalowe okna dachowe,
metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice okienne, metalowe pręty gwintowane, metalowe pręty rozciągane
do użytku w budownictwie, metalowe pręty rozciągane,
metalowe pręty wzmacniające, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murach z cegły, metalowe pręty zbrojeniowe
do użytku w murarstwie, metalowe pręty zbrojeniowe, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, metalowe
skrzynki pocztowe, metalowe wkręty do drewna, nakrętki,
sworznie i zamknięcia, z metalu, profile metalowe do użytku
w budownictwie, rury, rurki i przewody giętkie i wyposaże-
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nie do nich, w tym zawory, metalowe, rynny metalowe
do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania
wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej, schody z metalu, siatki metalowe, śruby metalowe,
stal, stal prętowa, stal profilowa, stal w postaci arkuszy, stal
w postaci zwojów, stal walcowana, walcówka, wiązania
z drutu, zamki i klucze, z metalu, zbrojeniowe (materiały -) dla
budownictwa [metalowe], zbrojeniowe (materiały-) do betonu, metalowe, żelazo, zbrojenia metalowe do betonu, zbrojenia stalowe do użytku w budowie podłóg betonowych,
11 akcesoria łazienkowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające, artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, artykuły i materiały termoizolacyjne, bariery zabezpieczające przed dźwiękiem, blachy (arkusze) akrylowe do użytku w produkcji, elastyczne rury wężowe z kauczuku, farby izolacyjne, farby izolacyjne do ścian,
folia poliuretanowa do użytku przy uszczelnianiu i izolacji
budynków, folia poliuretanowa do użytku jako izolacja budowlana, folia poliuretanowa do użytku jako ochrona przed
wilgocią, folie izolacyjne, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, gumowe węże do wody, izolacja do celów budowlanych, izolacje akustyczne budynków,
izolacje piankowe do użytku w budownictwie, izolacyjne
wykładziny podłogowe, klejąca taśma maskująca, materiały
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, liny i sznurki gumowe, listwy izolacyjne, masa spoinowa do płyt kartonowo-gipsowych, masa uszczelniająca do połączeń rurowych,
masy uszczelniające, materiał do wypełniania, materiał termoizolacyjny do konstrukcji poddaszy, materiał termoizolacyjny stosowany podczas przekształcania poddaszy, materiał
uszczelniający do formowania uszczelnień, materiały do izolacji dźwiękowej, materiały do izolacji termicznej z tworzyw
sztucznych, materiały do uszczelniania okien i drzwi, materiały do uszczelniania, materiały do wypełniania, materiały
dźwiękoszczelne do budynków, materiały elektroizolacyjne,
materiały izolacyjne, materiały izolacyjne dla budownictwa,
materiały izolacyjne do dachów, materiały izolacyjne do izolacji przeciwtermicznej, materiały izolacyjne do izolacji
świetlnej, materiały izolacyjne do izolacji dźwiękowej, materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, materiały
izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne z włókna szklanego
do użytku w budownictwie, materiały klejące w formie taśm
[inne niż do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku
medycznego i artykuły papiernicze], materiały klejące w formie pasm [inne niż do użytku domowego, medycznego,
biurowego], materiały termoizolacyjne, materiały termoizolacyjne, nie do budynków, materiały tłumiące dźwięk, materiały uszczelniające, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały wyciszające z wełny mineralnej [nie do celów budowlanych], materiały wypełniające z tworzyw sztucznych, maty
izolacyjne, maty termoizolacyjne, membrany wodoodporne
z gumy, membrany wodoodporne wykonane z polimerów,
mieszanki izolujące od zimna, mieszanki uszczelniające, mieszanki uszczelniające do uszczelniania pęknięć, naprawcze
żywice syntetyczne, niemetalowe mikroporowate rury
do użytku w ogrodnictwie, niemetalowe okładziny rurowe
do uszczelniania rur, niemetalowe rury wężowe, niemetalowe taśmy uszczelniające do okien, niemetalowe uszczelki
do drzwi odporne na warunki pogodowe, niemetalowe
węże ciśnieniowe, niemetalowe, wstępnie izolowane, połączone węże elastyczne, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych,
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niemetalowe złącza rurowe, niemetalowe złączki do rur, niemetalowe złączki do rur elastycznych, niemetalowe złączki
do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe złączki
do węży, niemetalowy mikroporowaty wąż do użytku
w ogrodnictwie, niemetalowy osprzęt do węży, niemetalowy wąż podziemny, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, nieprzepuszczalne taśmy klejące
do koszy dachowych, obicia ścienne pochłaniające dźwięk,
obicia ścienne tłumiące dźwięk, obrobiony papier izolacyjny,
ochronne powłoki akrylowe w sprayu do celów izolacyjnych,
ochronne powłoki akrylowe w postaci farb, do celów izolacyjnych, odboje gumowe, ognioodporne materiały izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne, nie do budynków,
ognioodporne szczeliny dylatacyjne, ognioodporne tkaniny
z włókna szklanego, ograniczniki gumowe, ograniczniki
otwarcia okna, gumowe, osłona cieplna z pianki silikonowej,
osłony [izolacyjne] do rur, panele dźwiękochłonne do budynków, panele izolujące akustycznie wykonane z materiałów niemetalowych, papier do izolacji, papier zmniejszający
palność do izolacji budynków, pianka do izolacji akustycznej,
pianka do izolacji cieplnej, pianka do użytku jako osłona termiczna, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka
poliuretanowa o małej gęstości do izolacji, pianka poliuretanowa w blokach, pianka silikonowa do termoizolacji, pianka
uszczelniająca w postaci arkuszy, pianka w postaci bloków
używana jako izolacja cieplna, piankowe materiały izolacyjne
do użytku w budownictwie, płyta izolacyjna wykonana
z wełny mineralnej, płyta pilśniowa do użytku jako izolacja,
płytki akustyczne, płytki akustyczne do izolacji, płytki izolacyjne, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej do celów
termoizolacji, płytki lekkiej konstrukcji z wełny mineralnej
do celów izolacji przeciwogniowej, płytki lekkie konstrukcji
z wełny mineralnej do celów izolacji akustycznej, płyty
do celów izolacyjnych, płyty dźwiękochłonne, płyty dźwiękochłonne do sufitów [izolatory], płyty dźwiękochłonne
do użytku w budownictwie, płyty izolacyjne, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, podkładki z gumy lub fibry, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub ściągających, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony
śrub, podkładki z włókna wulkanizowanego do ochrony śrub
do drewna, podkłady podłogowe kontrolujące dźwięk, podłoża do izolacji elektrycznej, podłoża winylowe, pokosty (izolacyjne), pokrycia sufitów pochłaniające dźwięk, pokrycia
sufitów tłumiące dźwięk, pokrycia z tworzyw sztucznych
używane w przemyśle budowlanym jako izolacja paroszczelna, połączenia rurowe [złączki] niemetalowe, połączenia
do rur (niemetalowe -), połączenia rurowe (niemetalowe -),
połączenia termokurczliwe, poliester (izolacja), polietylenowe arkusze izolacyjne, polimerowe membrany porowate
w postaci arkuszy, półprzezroczyste arkusze dwuścienne,
wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste arkusze trójścienne, wykonane z poliwęglanów, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien dachowych, półprzezroczyste materiały elastyczne do izolacji okien, półwykończona
guma w postaci profili, półwykończona guma w postaci
wyprofilowanej, półwykończona guma w postaci pasków,
półwykończona guma w postaci ścinków, porowate węże
do nawadniania, powłoki przemysłowe do izolacji budynków, powłoki przemysłowe [izolacyjne], pręty i drążki z tworzyw sztucznych, produkty gumowe do izolacji elektrycznej,
profile uszczelniające niemetalowe, przewód giętki gumowy
do zakańczania kabli, przewód giętki gumowy do łączenia
kabli, przewody do klimatyzatorów, przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie transportujące powietrze, przewody giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych, przewody gumowe, przewody gumowe do klimatyzatorów, rękawice izolacyjne, rurki gumowe, rury do podlewa-
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nia (niemetalowe -), rury elastyczne do użytku przy nawadnianiu, rury giętkie, rury do zraszania niemetalowe, rury giętkie niemetalowe, rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, rury giętkie
z tworzywa sztucznego do transportu gazu ziemnego, rury
giętkie z tworzywa sztucznego do celów hydraulicznych,
rury izolowane (niemetalowe), rury niemetalowe do nawadniania, rury nylonowe, rury wykonane z elastycznych materiałów syntetycznych, samoprzylepne taśmy do pakowania,
inne niż artykuły papiernicze i nie do nie do użytku medycznego lub domowego, samoprzylepne taśmy tkaninowe
[gaffa], siatki azbestowe, siatki z włókna szklanego do celów
izolacyjnych, srebrna taśma klejąca, środki do uszczelniania
okien i drzwi, w postaci szczeliwa, środki uszczelniające
do stosowania w budownictwie, stropy z włókien mineralnych do izolowania budynków, substancje izolacyjne, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, surowe włókna skalne do celów izolacyjnych, surowe włókna szklane
do celów izolacyjnych, surowe włókna węglowe, surowe
włókna węglowe [inne niż do użytku włókienniczego], surowe włókna węglowe, inne niż do celów włókienniczych,
szczeliwa, szczeliwa chroniące przed kurzem, szczeliwa
do budynków, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej,
szczeliwa do połączeń, szczeliwa do złączy, szczeliwa do złączy do celów budowniczych, szczeliwa lepkie do pokryć dachowych, szczeliwa hydrauliczne, szklana (wata -) do izolacji,
szklane (włókno -) do izolacji, tablice do izolacji akustycznej,
taśma elektryczna, taśma klejąca opakowaniowa, taśma łączeniowa dom płyt kartonowo-gipsowych, taśma maskująca, taśma maskująca do celów przemysłowych, taśma przylepna antypoślizgowa do zastosowania podłogowego, taśma samoprzylepna do opakowań, taśma uszczelniająca
do połączeń rurowych, taśma uszczelniająca do użytku domowego, taśmy do celów izolacyjnych, taśmy do dywanów
[inne niż do użytku domowego], taśmy do izolacji elektrycznej z włókna szklanego, taśmy do izolacji elektrycznej, taśmy
do łączenia dywanów, taśmy do szklenia, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych, taśmy do wypełniania ubytków,
taśmy foliowe do izolacji, taśmy foliowe do uszczelniania
przewodów wentylacyjnych, taśmy foliowe do uszczelniania
przewodów grzewczych, taśmy izolacyjne, taśmy klejące
do pakowania, inne niż do użytku w gospodarstwie domowym i z materiałami piśmiennymi, taśmy klejące do pokryć
podłogowych, taśmy klejące do użytku z dywanami, taśmy
klejące do zabezpieczania dywanów przed przesuwaniem
się, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], taśmy klejące, inne niż do artykułów papierniczych oraz
inne niż do użytku medycznego lub domowego, taśmy, paski i błony klejące, taśmy przeciwwibracyjne, taśmy przylepne do celów izolacji elektrycznej, taśmy przylepne do zabezpieczania dywanów, taśmy przylepne do zabezpieczania
pokryć podłogowych, taśmy przylepne do zabezpieczania
pokryć podłogowych przed ślizganiem, taśmy przylepne
inne niż do użytku biurowego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy w gospodarstwie domowym, łaśmy
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy tłumiące hałas [guma], taśmy uszczelniające do drzwi
i okien (niemetalowe -), taśmy uszczelniające (niemetalowe -),
taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi
(niemetalowe -), taśmy z włókien szklanych impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, taśmy z włókna szklanego do celów izolacyjnych, tekstylne węże do wody, termoizolacja z pianki silikonowej, termoizolowane rury wykonane
z tworzyw sztucznych, termokurczliwe przewody z tworzyw
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sztucznych do zarządzania kablami elektrycznymi, termokurczliwe rury z kauczuku silikonowego, termoodporne powłoki wierzchnie w postaci ceramicznych płyt, tkaniny izolacyjne, tkaniny termoodporne [do izolacji], tkaniny wykonane
z akrylu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z nylonu do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z poliestru do stosowania jako izolacja, tkaniny wykonane
z wełny do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wykonane
z włókien ceramicznych do wykorzystania jako izolacja, tkaniny wytworzone z włókien syntetycznych [do izolacji], tkaniny z włókien węglowych do użytku jako izolacja, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji budynków, tkaniny z włókna
szklanego do izolacji, tkaniny z włókna węglowego, nasączone żywicami, tynk izolacyjny, ukształtowana pianka
do uszczelniania, ukształtowane pasy z gumy piankowej
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza
w oknach, ukształtowane pasy z gumy do użytku jako
uszczelnienie przeciw ciągom powietrza w oknach, ukształtowane pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie
do drzwi przed przeciągami, ukształtowane pasy z gumy
do użytku jako uszczelnienie przeciw ciągom powietrza
w drzwiach, ukształtowane węże, uniwersalne gumowe
szczeliwa silikonowe, uszczelki do okien (niemetalowe -),
uszczelki do rur, uszczelki do rur niemetalowe, uszczelki gumowe, uszczelki niemetalowe do rur gazowych, uszczelki
niemetalowe do montażu otworów włazowych, uszczelki
ognioodporne, uszczelki okienne niemetalowe odporne
na warunki pogodowe, uszczelnienia przeciw przeciągom
w postaci listew, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci taśm, uszczelnienia przeciw przeciągom w postaci pasków,
uszczelnienia przeciw przeciągom, uszczelnienia przeciw
przeciągom wykonane z kauczuku, uszczelnienia przeciw
przeciągom wykonane z gumy piankowej, uszczelnienia
przeciw przeciągom wykonane z taśmy z gumy piankowej,
uszczelnienia włazowe, uszczelnienia z tworzyw sztucznych,
uszczelnienia wodoodporne, wata do uszczelniania [szczeliwo], wata szklana do izolacji, watowane artykuły tekstylne
do izolacji, watowane osłony izolacyjne, wełna kamienna
do izolacji, wełna mineralna, wełna mineralna do celów izolacyjnych, wełna mineralna do stosowania jako izolacja do budynków, wełna mineralna do użytku w produkcji materiałów
filtracyjnych, wełna mineralna [izolator], wełna mineralna
[materiał izolacyjny], wełna poliestrowa do izolacji akustycznej, wełna poliestrowa do izolacji termicznej, wełna szklana
do izolacji budynków, wełna szklana do użytku jako materiał
izolacyjny, wełna z surowego włókna szklanego [izolatory],
wełna z surowych włókien skalnych [izolatory], wełna z surowych włókien węglowych [izolatory], wełna żużlowa
do użytku jako izolator budowlany, wełna żużlowa [izolator],
węże, węże do podlewania, węże do wody do nawadniania,
węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody
do użytku domowego, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże elastyczne z tworzyw sztucznych, węże hydrauliczne z gumy, węże ogrodowe, węże parciane, węże wzmocnione włóknem szklanym, wilgoć w budynkach (substancje
do izolacji przeciw -), włókna mineralne, włókna mineralne
do celów izolacyjnych, włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izolacji, włókna skalne w formie mat do izolowania, włókna szklane do celów izolacyjnych, włókna szklane
do użytku w produkcji materiałów do izolacji budynków,
włókna szklane do użytku w produkcji izolacji budynków,
włókna szklane i wełna szklana, włókno szklane do izolacji,
wodoodporna taśma klejąca, wodoszczelne membrany izolacyjne, wodoszczelne płytki izolacyjne, wodoszczelne
umocnienia do ochrony fundamentów, wsporniki wkładek
dystansowych (kauczukowe -), wstępnie ukształtowane paski do uszczelniania krawędzi zlewozmywaków, wstępnie
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ukształtowane paski do uszczelniania krawędzi wanien, wypełniacze do złączy uszczelniających, wypełniacze izolacyjne, wypełnienia do złącz panelowych, zaprawy izolacyjne,
zapory przeciwolejowe z tworzyw sztucznych, zestawy
uszczelek do zaworów, złączki niemetalowe do rur sztywnych, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na ścianach, żywice do wytwarzania warstwy utwardzonej na materiałach podłogowych, 19 asfalt, smoła i bitumy, beton, beton zbrojony, betonowe materiały budowlane, betonowe
elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, beton
gotowy do użycia, bloki murarskie, bramy garażowe do użytku domowego (niemetalowe -), bramy niemetalowe, bruk,
budowlane (drewno -), budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
budowlany kamień naturalny, budowle drewniane, budynki
na żywy inwentarz (niemetalowe -), budynki (niemetalowe -)
do umieszczania przenośnych toalet, cegły, cegły będące
materiałami ognioodpornymi, cegły budowlane (niemetalowe -), cegły budowlane (szkło -), cegły ceramiczne do użytku
w piecach do wytapiania, cegły kominkowe, cegły licowe
(niemetalowe -), cegły ogniotrwałe, nie z metalu, cegły szklane, cegły z glinki garncarskiej, cement, cement budowlany,
cement dachowy, cement do wypełniania, cement gotowy
do użycia do celów budowlanych, cement portlandzki, cementowe powłoki ścienne, cementy do użytku w budownictwie, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki
na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, ceramiczne pokrycia podłogowe, ceramiczne rury
drenażowe, chodniki wykonane z materiałów niemetalowych, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe
-), dachowe (pokrycia -) niemetalowe, dachówki ceramiczne,
dachówki gliniane, dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki kamienne, dachówki, nie z metalu, dachówki z zaprawy cementowej, dachy (niemetalowe konstrukcje
pokryć -), daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], deski, deski budowlane wykonane z drewna i żywic
wodoodpornych, deski dachowe (niemetalowe -), deski dachowe [z drewna], deski drewniane, deski [drewno budowlane], deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], deskowanie budowlane, deskowanie budowlane niemetalowe,
drewniane deski sufitowe, drewniane deski tarasowe, drewniane laminowane płyty wiórowe, drewniane listwy profilowe, drewniane pokrycia podłogowe, drewniane podłogi
sportowe, drewniane podłogi parkietowe, drewniane podkłady kolejowe, drewniane płyty wiórowe, drewniane płyty
budowlane, drewniane płytki podłogowe, drewniane parkiety fornirowane, drewno, drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno i sztuczne drewno, drzwi do garaży (nie z metalu), drzwi drewniane, drzwi szklane, drzwi
winylowe, gipsowe płyty ścienne, glazurowane ceramiczne
płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne,
glazurowane dachówki ceramiczne, glazurowane płytki ceramiczne, gonty bitumiczne, gonty drewniane, gonty niemetalowe, gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej,
gotowa zaprawa, gotowe betonowe elementy budowlane,
gotowe kamienie brukowe, granit, kamień, skała, glina i minerały, kostka brukowa, krokwie dachowe, krokwie drewniane, listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy podłogowe,
niemetalowe, marmur, masy szpachlowe, materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane (nie z metalu),
materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane przeciwogniowe, materiały budowlane składające
się ze szkła, materiały budowlane wykonane z włókna skal-
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nego, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe,
materiał na podłogi sportowe, niemetalowe, 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 cementujące, materiały ceramiczne do brukowania
i układania powierzchni, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku w budownictwie, materiały
do pokrywania dachu, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, materiały do pokrywania nawierzchni dróg (niemetalowe -), materiały do szklenia w formie arkuszy do użytku
w budownictwie, materiały fundamentowe (niemetalowe -)
do użytku w budownictwie, materiały działowe (niemetalowe -), membrany dachowe z PCV, membrany do pokryć dachowych, mieszanki bitumiczne, mieszanki cementowe, minerały do użytku w budownictwie, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, okna dachowe (nie z metalu), okna dachowe
wykonane z tworzyw sztucznych, okna niemetalowe, okładziny tynkowe, okładziny (niemetalowe -) do fasad, okładziny
(niemetalowe -) na sufity, okładziny (niemetalowe -) na okna,
okładziny pieców z materiałów niemetalowych, okna szklane, panele drewniane, panele ogrodzeniowe (niemetalowe
-), panele okładzinowe (niemetalowe -), panele okładzinowe
z materiałów niemetalowych, panele szklane, panele szklane
do drzwi, panele szklane do okien, parkiety, piasek, piasek
budowlany, płyta gipsowo-kartonowa, płyta pilśniowa
do budynków, płyta pilśniowa [materiały budowlane], płyta
pilśniowa perforowana, niemetalowa, płyta stolarska, płyta
wiórowa, płyta ze sklejki, płytki, płytki budowlane (niemetalowe -), płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładziny, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne,
płytki chodnikowe, płytki do chodników, płytki do nawierzchni placów zabaw, niemetalowe, płytki do układania
mozaiki, płytki drewniane, płytki gipsowe, płytki kuchenne
(niemetalowe -), płytki łazienkowe (niemetalowe), płytki mozaikowe ścienne, płytki ognioodporne, płytki podłogowe dla
budownictwa, płytki podłogowe z terakoty, płytki porcelanowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki
stiukowe, płytki szklane, płyty gipsowe do celów budowlanych, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe odporne
na powstawanie pleśni, płyty i płytki z kamienia naturalnego,
pokrycia betonowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, pokrycia dachowe, niemetalowe,
pokrycia dachowe z gontów, pokrycia do murowanych
skrzynek na listy, pokrycia ścienne nie z metalu, rusztowania
wykonane z materiałów niemetalowych, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, sklejka, sklejka dla budownictwa, słupki do ogrodzeń z materiałów niemetalowych, słupki
do ogrodzeń z tworzyw sztucznych, słupy betonowe, sufity
podwieszane (niemetalowe -), sufity niemetalowe, tarcica,
tynk, tynk gipsowy, tynk wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy, wapno, wapno nie do użytku w rolnictwie, warstwy izolacyjne dachu, warstwy izolujące z korka
pod podłogi, warstwy okładzinowe z drewna, zaprawy
do użytku w budownictwie, zaprawy murarskie odporne
na wodę, zatyczki cementowe do wypełniania, 35 doradztwo biznesowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowe-
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go i mediów na reklamy, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
usługi public relations, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania
danych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 36 doradztwo inwestycyjne, doradztwo w zakresie
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa gruntu,
dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa domów, dzierżawa budynków, dzierżawa biur, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, dzierżawa ziemi, usługi w zakresie nieruchomości,
37 betonowanie, brukarstwo i kafelkowanie, budowa domów, budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, konserwacja i naprawa budynków, montaż
bram, montaż drzwi, naprawa, konserwacja, tankowanie
i ładowanie pojazdów, renowacja budynków, tynkowanie,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, wynajem sprzętu budowlanego, 39 czarterowanie jachtów, dostarczanie ładunków drogą lądową, dostawa towarów, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowanie pojazdów,
organizowanie transportu, parkowanie i przechowywanie
pojazdów, przewożenie i dostarczanie towarów, transport,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków transportu.
(210) 515384
(220) 2020 06 30
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SPORTOWE SERCE ŁODZI
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, koktajlbary, puby, restauracje, stołówki, winiarnie, herbaciarnie, kafeterie, bufety, kawiarnie, pizzerie,
lodziarnie, bistra, catering, catering w kafeteriach szybkiej
obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, hotelowe usługi cateringowe, kontraktowe usługi
w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi
barów i restauracji, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie jedzenia i napojów, organizowanie bankietów,
organizacja przyjęć weselnych, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe, działalność foodtrucków - przygotowywanie i oferowanie jedzenia i napojów z pojazdu,
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie
informacji o usługach barów, informacja o usługach restauracyjnych.
(210) 515385
(220) 2020 06 30
(731) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
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(540) SERCE ŁODZI
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary
szybkiej obsługi, koktajlbary, puby, restauracje, stołówki, winiarnie, herbaciarnie, kafeterie, bufety, kawiarnie, pizzerie,
lodziarnie, bistra, catering, catering w kafeteriach szybkiej
obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem
furgonetek, hotelowe usługi cateringowe, kontraktowe
usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, przygotowywanie posiłków
i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, organizowanie
bankietów, organizacja przyjęć weselnych, zapewnianie
jedzenia i napojów na imprezy firmowe, działalność foodtrucków - przygotowywanie i oferowanie jedzenia i napojów z pojazdu, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie informacji o usługach barów, informacja
o usługach restauracyjnych.
515390
(220) 2020 06 30
ACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aco

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 domofony i wideodomofony oraz części
do ich, interkomy, interkomy z wideo, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przetaczania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, monitory
wideo, monitory wyświetlające, słuchawki do domofonów,
czujniki, urządzenia do monitorowania, rejestratory danych,
urządzenia do nagrywania, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania, kontroli funkcjonowania lub
statusu systemów bezpieczeństwa, systemy zarządzania budynkami [BMS], systemy automatyki domowej, urządzenia
do automatyzacji domu, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, kable do modemów, kable do transmisji danych, kable
telekomunikacyjne, kable wideo, złącza do kabli, włókna
do transmisji dźwięków i obrazów, aparatura wzywająca,
nadajniki międzypunktowe, odbiorniki dwóch stacji połączonych między sobą, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, sterowniki sieci lokalnej [LAN] wideo,
urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, danych lub obrazów, inteligentne bramy do komunikacji, interaktywne urządzenia do transferu danych, modemy, serwery sieciowe, serwery w chmurze, routery sieciowe,
przełączniki danych, odbiorniki przesyłanych danych, modemy komunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przesyłania danych, urządzenia sterujące sieciowe,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, części i akcesoria
do urządzeń audio, przełączniki do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do przetwarzania obrazów,
aparatura do odtwarzania obrazu wideo, cyfrowe nagry-
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warki wideo, elektroluminescencyjne panele wyświetlające,
interaktywna aparatura wideo, elektryczne i elektroniczne
instalacje do wideomonitoringu, elektroniczne monitory
ekranowe, kamery wideo, kamery nadzorujące, panele dotykowe, wyświetlacze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, przełączniki elektromagnetyczne, przełączniki
telekomunikacyjne, przełączniki elektryczne, rozdzielacze
sygnału, rozdzielacze energii elektrycznej, interfejsy komunikacyjne, interfejsy komputerowe, moduły zasilania, moduły
komputerowe, moduły układów scalonych, moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły sprzętu komputerowego
do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z Internetu przedmiotów, zasilacze sieciowe, elektroniczne
zasilacze, zasilacze prądu stałego i zmiennego, urządzenia
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], kable USB, kable elektroniczne, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, łączniki zbliżeniowe, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, programatory,
zamki szyfrowe, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, czujniki do ochrony prywatności, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia
zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych,
czujki do alarmów, systemy alarmowe, panele sterowania
do alarmów bezpieczeństwa, systemy nadzoru wideo, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, złącza
do kabli elektrycznych, złącza do obwodów elektrycznych,
przewody zasilające, złączki kablowe do kabli elektrycznych,
kable i przewody elektryczne, dotykowe urządzenia komunikacyjne, instalacje do komunikacji elektronicznej, mobilne
odbiorniki danych, mikrofalowe urządzenia łączności, kodery obsługiwane głosowo, elektryczne gniazdka i kontakty, elektroniczne przyrządy sterujące, elektryczne dzwonki
do drzwi, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, aplikacje
do pobrania, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, programy komputerowe, programy na smartfony, łączniki, gniazda elektryczne, obwody wideo używane
w zakresie usług nadzoru,, 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń do komunikacji na odległość,
w szczególności domofonów i wideodomofonów, urządzeń
do monitorowania, a także sprzętu audiowizualnego, sprzętu
informatycznego, oprogramowania, systemów automatyki
budynkowej i systemów zabezpieczających, kabli i przewodów elektrycznych, kamer do monitorowania, dystrybucja
materiałów reklamowych, administrowanie sprzedażą, usługi
w zakresie zamówień online, marketing internetowy, 37 usługi instalacji i naprawy urządzeń do komunikacji na odległość,
w szczególności domofonów i wideodomofonów, urządzeń
do monitorowania, a także systemów automatyki budynkowej i systemów zabezpieczających, instalacja sprzętu
audiowizualnego, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu
audiowizualnego, usługi informacyjne związane z instalacją
systemów zabezpieczających, usługi doradcze związane
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi
doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu,
38 transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu,
transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej, telekomunikacja, zwłaszcza przekazywanie
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wiadomości i obrazów wspomagane komputerowo, usługi
przywoławcze za pomocą telefonu lub innych urządzeń
komunikacji elektronicznej, usługi łączności audiowizualnej,
udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, usługi łączności
skomputeryzowanej, usługi komunikacji bezprzewodowej,
usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektronicznej,
zapewnianie komunikacji między komputerami, usługi łączności on-line, usługi wideokomunikacyjne, 42 rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, w szczególności
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, instalacja i konserwacja programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów z mediów
fizycznych na media elektroniczne, udostępnianie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tymczasowe
elektroniczne przechowywanie informacji i danych, przechowywanie danych on-line.
(210) 515408
(220) 2020 07 01
(731) NOWAK SZYMON DSN, Suchy Las
(540) (znak słowny)
(540) HOPTI
(510), (511) 9 domofony i wideodomofony oraz części
do ich, interkomy, interkomy z wideo, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przetaczania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, monitory
wideo, monitory wyświetlające, słuchawki do domofonów,
czujniki, urządzenia do monitorowania, rejestratory danych,
urządzenia do nagrywania, bezprzewodowe sterowniki
do zdalnego monitorowania, kontroli funkcjonowania lub
statusu systemów bezpieczeństwa, systemy zarządzania budynkami [BMS], systemy automatyki domowej, urządzenia
do automatyzacji domu, kable do przewodzenia sygnału dla
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji,
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, kable do modemów, kable do transmisji danych, kable
telekomunikacyjne, kable wideo, złącza do kabli, włókna
do transmisji dźwięków i obrazów, aparatura wzywająca,
nadajniki międzypunktowe, odbiorniki dwóch stacji połączonych między sobą, systemy dwukierunkowej łączności
bezprzewodowej, sterowniki sieci lokalnej [LAN] wideo,
urządzenia wideokomunikacyjne, urządzenia do transmisji
dźwięku, danych lub obrazów, inteligentne bramy do komunikacji, interaktywne urządzenia do transferu danych, modemy, serwery sieciowe, serwery w chmurze, routery sieciowe,
przełączniki danych, odbiorniki przesyłanych danych, modemy komunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do przesyłania danych, urządzenia sterujące sieciowe,
urządzenia peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, części i akcesoria
do urządzeń audio, przełączniki do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do przetwarzania obrazów,
aparatura do odtwarzania obrazu wideo, cyfrowe nagrywarki wideo, elektroluminescencyjne panele wyświetlające,
interaktywna aparatura wideo, elektryczne i elektroniczne
instalacje do wideomonitoringu, elektroniczne monitory
ekranowe, kamery wideo, kamery nadzorujące, panele dotykowe, wyświetlacze, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, przełączniki elektromagnetyczne, przełączniki
telekomunikacyjne, przełączniki elektryczne, rozdzielacze
sygnału, rozdzielacze energii elektrycznej, interfejsy komunikacyjne, interfejsy komputerowe, moduły zasilania, moduły
komputerowe, moduły układów scalonych, moduły steru-

Nr ZT33/2020

jąco-kontrolne [elektryczne], moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły sprzętu komputerowego
do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających
z Internetu przedmiotów, zasilacze sieciowe, elektroniczne
zasilacze, zasilacze prądu stałego i zmiennego, urządzenia
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], kable USB, kable elektroniczne, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, łączniki zbliżeniowe, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki sygnalizacji alarmowej, łączniki, gniazda
elektryczne, gniazda bezprzewodowe, programatory, zamki szyfrowe, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, czujniki do ochrony prywatności, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające,
monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne],
urządzenia elektroniczne do monitoringu, urządzenia zabezpieczające do przetwarzania sygnałów dźwiękowych,
czujki do alarmów, systemy alarmowe, panele sterowania
do alarmów bezpieczeństwa, systemy nadzoru wideo, aparatura i urządzenia do gromadzenia elektryczności, złącza
do kabli elektrycznych, złącza do obwodów elektrycznych,
przewody zasilające, złączki kablowe do kabli elektrycznych,
kable i przewody elektryczne, dotykowe urządzenia komunikacyjne, instalacje do komunikacji elektronicznej, mobilne
odbiorniki danych, mikrofalowe urządzenia łączności, kodery obsługiwane głosowo, elektryczne gniazdka i kontakty, elektroniczne przyrządy sterujące, elektryczne dzwonki
do drzwi, zamki elektroniczne obsługiwane kartą, aplikacje
do pobrania, mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, programy komputerowe, programy na smartfony, 35 dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń
do komunikacji na odległość, w szczególności domofonów
i wideodomofonów, urządzeń do monitorowania, a także
sprzętu audiowizualnego, sprzętu informatycznego, oprogramowania, systemów automatyki budynkowej i systemów
zabezpieczających, kabli i przewodów elektrycznych, kamer
do monitorowania, dystrybucja materiałów reklamowych,
administrowanie sprzedażą, usługi w zakresie zamówień
online, marketing internetowy, 37 usługi instalacji i naprawy
urządzeń do komunikacji na odległość, w szczególności domofonów i wideodomofonów, urządzeń do monitorowania,
a także systemów automatyki budynkowej i systemów zabezpieczających, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalowanie
urządzeń zapobiegających kradzieżom, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze
dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających,
usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, 38 transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji audiowizualnej, telekomunikacja, zwłaszcza
przekazywanie wiadomości i obrazów wspomagane komputerowo, usługi przywoławcze (za pomocą telefonu lub
innych urządzeń komunikacji elektronicznej), usługi łączności audiowizualnej, udostępnianie elektronicznych połączeń
wideo, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
usługi łączności skomputeryzowanej, usługi komunikacji
bezprzewodowej, usługi łączności cyfrowej, usługi łączności
elektronicznej, zapewnianie komunikacji między komputerami, usługi łączności on-line, obwody wideo używane w zakresie usług nadzoru, usługi wideokomunikacyjne, 42 rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, w szczególno-
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ści aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, instalacja i konserwacja programów komputerowych, konwersja danych lub dokumentów z mediów
fizycznych na media elektroniczne, udostępnianie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tymczasowe
elektroniczne przechowywanie informacji i danych, przechowywanie danych online.
515412
(220) 2020 07 01
KT-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psarskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Winterstein
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kompresory jako części maszyn i silników,
9 prostowniki, 12 bagażniki dachowe, bagażniki rowerowe,
samochodowe foteliki dziecięce, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: kompresory jako części maszyn i silników, prostowniki, bagażniki dachowe, bagażniki rowerowe,
samochodowe foteliki dziecięce.
515417
(220) 2020 07 01
CULINA HORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ryneczek Natki

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem
pędzli do malowania, materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna- wata stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane do użytku domowego
i gastronomicznego nie służące do użytku biologicznego
lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramiczne,
pojemniki termoizolacyjne, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, żywność przygotowywana z ryb, owoce przetworzone, omlety, mrożone owoce,
30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, syropy, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy- przyprawy,
przyprawy, lód, masa do pieczenia ciast, ciasto na wypieki,
gotowe potrawy na bazie makaronu, kanapki z parówką- hot
dogi, kasze spożywcze, makarony, spaghetti, wyroby cukiernicze, ramen, 32 lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje
na bazie owoców i warzyw, owoce- bezalkoholowe napoje
z soków, soki, soki warzywne, woda- napoje, woda mineralna- napoje, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
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515424
(220) 2020 07 01
WOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) VIVAT
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(210)
(731)

515431
(220) 2020 07 01
JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wino Chefa Jedz, Pij, Raduj się
(210)
(731)

(531) 09.07.19, 11.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących, 35 reklama, usługi reklamowe i promocyjne, promowanie towarów i usług
za pośrednictwem rozrywki online i poprzez udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i innych sieci komunikacji, badanie rynku i sondaże opinii,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie i administrowanie działalności handlowej, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością
handlową, budowanie sieci sprzedaży hurtowej i detalicznej,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich napojów alkoholowych
w postaci win, win gronowych, win owocowych, wyrobów
winiarskich, win smakowych i aromatyzowanych, win musujących, napojów bezalkoholowych, butelek i pojemników
ze szkła i tworzyw sztucznych na artykuły spożywcze, kieliszków, szklanek, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w hurtowni lub w sklepie bądź z katalogu względnie za pośrednictwem systemu telezakupów albo na stronie
internetowej wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 41 organizacja konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń, forów
edukacyjnych, działalność edukacyjna i informacyjna oraz informacja o edukacji dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie promowania odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie i publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
515433
(220) 2020 07 01
CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Trępnowy
(540) (znak słowny)
(540) SYNERGIA
(510), (511) 1 nawozy, hormony roślinne (fitohormony), polepszacze do gleby, regulatory wzrostu roślin, stymulatory
wzrostu [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj(210)
(731)
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nych], bakterie [inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], biostymulatory (środki oddziałujące na procesy
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy), środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do ochrony nasion, aktywatory biologiczne, aktywatory [środki chemiczne], naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające
wzrost roślin, chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do fungicydów, środki nawilżające do użytku
jako środki wspomagające do preparatów ochrony roślin,
środki do wspomagania wzrostu roślin, środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki nawilżające
do użytku z rolniczymi środkami chemicznymi, środki nawilżające do użytku w preparatach przeciw szkodnikom, środki
ochrony roślin przeciw patogenom, produkty chemiczne
do hamowania rozwoju chwastów, 5 pestycydy, preparaty
chemiczne do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze,
środki chwastobójcze, preparaty do niszczenia robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy.
515438
(220) 2020 07 01
AMK SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Boston Chicken
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów.
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ne (napoje), napoje owocowe, napoje owocowe gazowane
i niegazowane, bezalkoholowe syropy owocowe (napoje),
bezalkoholowe syropy warzywne (napoje), syropy do napojów bezalkoholowych, piwo.
515457
(220) 2020 07 02
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR,
Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carska zakwas żołądkowy prof. Borysa Bołotowa
(210)
(731)

(210)
(731)

515442
(220) 2020 07 01
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) AKADEMIA BOSS/KICH
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], przekazywanie know-how, organizowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych
z udziałem osób, udostępnianie forów dyskusyjnych online,
doradztwo zawodowe, doradztwo personalne (coaching).
(210)
(731)

515456
(220) 2020 07 01
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JURAJSKA PROSTO ZE SKAŁ JURY

(210)
(731)

(531) 03.09.38, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe
nektary owocowe (napoje), bezalkoholowe nektary warzyw-

(531) 24.09.01, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, szampony, olejki eteryczne,
aromaty do żywności i napojów w postaci olejków eterycznych, produkty perfumeryjne, kadzidełka, 5 mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła antybakteryjne, herbaty
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, naturalne suplementy diety,
balsamy do użytku medycznego, maści do celów farmaceutycznych, olejki lecznicze, sole do celów medycznych, sole
do kąpieli mineralnych, alkohol leczniczy, antybakteryjne
środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, leki dla
ludzi, leki wzmacniające, mineralne suplementy diety, zioła
lecznicze, preparaty witaminowe, środki przeczyszczające,
środki przeciwrobacze, szampony lecznicze, 35 sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów
detalicznych i hurtowych kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, mydeł dezynfekujących, mydeł antybakteryjnych,
szamponów, kadzidełek, aromatów do żywności i napojów
w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat
ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych
do celów medycznych, naturalnych suplementów diety, balsamów do użytku medycznego, maści do celów farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych,
soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybakteryjnych środków do mycia rąk, antybiotyków, antyseptyków,
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów
medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych
do celów medycznych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych,
preparatów witaminowych, środków przeczyszczających,
środków przeciwrobaczych, szamponów leczniczych, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów
społecznościowych, dystrybucja materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), analizy rynkowe,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, usługi re-
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klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.
515462
(220) 2020 07 02
WSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezzikids

(210)
(731)

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 płyny dezynfekujące [inne niż mydło].
(210)
(731)
(540)
(540)

515464
(220) 2020 07 02
SKRZYPIEC WOJCIECH FHU MARGAST, Piekary Śląskie
(znak słowno-graficzny)
fitu

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do kontroli przestrzegania diety, aplikacje mobilne do kontroli diety, aplikacje mobilne do komponowania posiłków, aplikacje mobilne do zamawiania posiłków, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
edukacyjne, 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu
żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe, catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na spotkania
koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi
polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania posiłków oraz
udostępnieniu baz danych zawierających przepisy kulinarne
i porady dietetyczne, 44 usługi dietetyków, poradnictwo
dietetyczne, doradztwo dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze związane z dietą, profesjonalne doradztwo związane
z dietą, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
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515465
(220) 2020 07 02
GRUPA KBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) LINKHOUSE
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacje i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie
targów handlowych, outsourcing (doradztwo biznesowe),
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
z a pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzeni indeksów informacji do celów handlowych i reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnienie informacji o działalności gospodarczej z a pośrednictwem strony
internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations,
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania
cen wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych osób trzecich, zapewnienia platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zapewnienia rankingów użytkowników w celach
handlowych i reklamowych, zapewnienie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie

(210)
(731)
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platform komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji
handlu elektronicznego, wynajmowanie serwerów WWW.
515475
(220) 2020 07 02
ORVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) ORvita
(510), (511) 30 kawa, produkty zbożowe (orkiszowe), mąka,
makaron, chleb, 31 ziarna i produkty rolne, nasiona, ziarno
orkiszu.
(210)
(731)

515478
(220) 2020 07 02
MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA INWESTYCJI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.03.13, 05.03.16, 05.03.20, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.15
(510), (511) 35 usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi doradcze
w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami
franchisingowymi, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, outsourcing - doradztwo handlowe, wywiad
gospodarczy, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz osób trzecich, wyceny działalności
gospodarczej, analizy kosztowo-cenowe, wyceny handlowe,
prognozy i analizy ekonomiczne oraz rynkowe, informacje
i badania gospodarcze, handlowe, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, systematyzacja i pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, statystyczne zestawienia, prenumerata gazet [dla osób trzecich], usługi przeglądu
prasy, badania rynku, marketingowe, opinii publicznej, opinie - sondaże, public relations, agencje informacji handlowej,
poszukiwania w zakresie patronatu, analizy kosztów, rynkowe, usługi porównywania cen, audyt, usługi modelingu
do celów promocji sprzedaży i reklamy, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży,
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zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, reklama, usługi
marketingowe, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie
organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych,
promocyjnych i reklamowych, prowadzenie negocjacji, tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie bazami
danych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, usługi sprzedaży następujących towarów:
utrwalone na nośnikach informacje i dane, wydawnictwa
na nośnikach elektronicznych, katalogi elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach oraz ładowalne,
ebooki, publikacje elektroniczne, elektroniczne bazy danych,
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej
działalności wydawniczej oraz działalności inwestycyjnej,
oprogramowanie do mediów i publikowania, artykuły papiernicze, kleje (do artykułów piśmiennych), papier i wyroby
z papieru, tektura i wyroby z tektury, artykuły do rysowania
oraz malowania i modelowania, pędzle dla malarzy i artystów, maszyny do pisania i artykuły biurowe, druki, gazety
i czasopisma, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, katalogi, ulotki,
oprawy książek, fotografie, zeszyty, materiały drukowane,
artykuły piśmiennicze, materiały introligatorskie, pisaki z końcówką pędzelkową, materiały instruktażowe i dydaktyczne
(z wyjątkiem urządzeń), przybory szkolne (artykuły piśmienne), przyrządy do pisania, przyrządy malarskie i kreślarskie,
bloki do pisania i notesy, papier nutowy, zeszyty nutowe,
książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania,
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty,
zakładki do książek, plakaty, prospekty, skoroszyty na dokumenty, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw
sztucznych, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, piłki, piłeczki antystresowe, farby, lakiery, torby, torby podróżne,
torebki, portfele, portmonetki, walizy, walizeczki, parasole
i parasolki, kapelusze, etui na klucze, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki, torby antystatyczne, torby przystosowane do noszenia
sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo i sprzętu komputerowego, torby na bagażniki rowerowe i motocyklowe,
torby przystosowane do spacerówek, piórniki, plecaki, parasolki, breloki do kluczy, słuchawki, głośniki, termosy, bidony,
okulary, zegarki, biżuteria, latarki, power banki, pamięci usb,
etui, kubki, świeczki, kosmetyki, poduszki, krzesła, leżaki,
ręczniki, koce, akcesoria kuchenne, akcesoria łazienkowe,
akcesoria rowerowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży
studyjnych i imprez rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych,
kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów szkoleniowych, systemów ocen
pracowniczych, publikowanie, przygotowywanie tekstów
do publikacji, usługi w zakresie publikowania online, usługi
doradcze w zakresie publikowania, konsultacje edytorskie,
redagowanie tekstów pisanych, usługi wydawnicze, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organizowanie
wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, usługi w zakresie budowania zespołu, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj-
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ne], coaching w zakresie życia osobistego, treningi rozwoju
osobistego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, treningi zdrowotne i treningi fitness, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, usługi w zakresie treningu fizycznego,
usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej.

[farby], bejce, lakiery, zaprawy farbiarskie, masy szpachlowe, szybko twardniejący gips do celów budowlanych, tynk
gipsowy, gips [materiał budowlany], mieszanka zaprawy
murarskiej, zaprawy murarskie odporne na wodę, zaprawy
do użytku w budownictwie, zaprawa murarska.

(210) 515482
(220) 2020 07 02
(731) SKRZYPIEC WOJCIECH FHU MARGAST, Piekary Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) FITU
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, edukacyjne aplikacje mobilne, aplikacje mobilne do kontroli przestrzegania diety, aplikacje mobilne do kontroli diety, aplikacje mobilne do komponowania posiłków, aplikacje mobilne do zamawiania posiłków, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
edukacyjne, 43 usługi gastronomiczne, usługi cateringu
żywności dietetycznej, usługi diety pudełkowej, bary sałatkowe, catering w cafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, przygotowanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego użycia, informacje i doradztwo
w zakresie przygotowania posiłków, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność
i napoje na spotkania koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie
jedzenia i napojów, usługi doradcze dotyczące żywności,
usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla sportowców, usługi polegające na udostępnianiu
witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące
przygotowywania posiłków oraz udostępnieniu baz danych zawierających przepisy kulinarne i porady dietetyczne,
44 usługi dietetyków, poradnictwo dietetyczne, doradztwo
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, usługi świadczone przez dietetyków, usługi doradcze związane z dietą,
profesjonalne doradztwo związane z dietą, usługi doradcze
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie planowania
diety odchudzającej, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(210)
(731)

(210) 515483
(220) 2020 07 02
(731) KOSTECKI ZBIGNIEW FPHU ARAGO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CLARB
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, powłoki
gruntowe [farby i oleje], podkłady, podkłady do przygotowywania powierzchni do malowania, powłoki do użytku
jak podkłady gruntowe, mieszaniny do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej
[farby], bejce, lakiery, zaprawy farbiarskie, 19 masy szpachlowe, szybko twardniejący gips do celów budowlanych, tynk
gipsowy, gips [materiał budowlany], mieszanka zaprawy
murarskiej, zaprawy murarskie odporne na wodę, zaprawy
do użytku w budownictwie, zaprawa murarska, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: farby i farby mocno rozcieńczone, powłoki
gruntowe [farby i oleje], podkłady, podkłady do przygotowywania powierzchni do malowania, powłoki do użytku
jak podkłady gruntowe, mieszaniny do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej

515492
(220) 2020 07 02
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) FruitCa
(510), (511) 1 chemiczne środki wspomagające do użytku
w rolnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku
w ogrodnictwie, chemikalia używane w rolnictwie, mieszanki nawozów, mieszanki regulujące wzrost roślin, mikroelementy [preparaty z -] dla roślin, nawozy, nawozy chemiczne,
nawozy dla rolnictwa, nawozy mieszane, nawozy mineralne,
nawozy sztuczne do użytku w rolnictwie, nawozy złożone, nawozy dolistne, nawóz do liści stosowany na roślinach
uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, nawóz
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, nieorganiczne nawozy, odżywki dla roślin, preparaty
do wzmacniania roślin, preparaty mineralne do użytku jako
dodatki odżywcze dla roślin, preparaty odżywcze dla roślin,
preparaty z mikroelementów dla roślin, rolnictwo (nawozy
dla -), syntetyczne nawozy, środki do wspomagania wzrostu
roślin, środki wzmacniające dla roślin.
(210)
(731)
(540)
(540)

515497
(220) 2020 07 02
KOSTECKA MARTA WHITE LAKE FOR KIDS, Białystok
(znak słowno-graficzny)
White LAKE FOR KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.24, 02.09.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy.
515499
(220) 2020 07 02
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) FORUM BOSS/KICH
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów (szkolenia), przekazywanie know-how, organizowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych
z udziałem osób, udostępnianie forów dyskusyjnych online,
doradztwo zawodowe, doradztwo personalne (coaching).
(210)
(731)
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515502
(220) 2020 07 02
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MODUS
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515503
(220) 2020 07 02
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROSTAMIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515552
(220) 2020 07 03
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) Bakto FX
(510), (511) 1 dodatki glebowe, mieszanki regulujące wzrost
roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, preparaty stosowane do uzdatniania gleby, preparaty użyźniające
glebę, preparaty do wzmacniania roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty stymulujące rozwój
roślin, produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby,
preparaty poprawiające kondycję gleby, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki
do wspomagania wzrostu roślin, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę, środki wzmacniające dla
roślin, użyźnianie gleby (preparaty do -), kondycjonery gleby,
preparaty poprawiające zdrowotność roślin.
(210)
(731)

515553
(220) 2020 07 03
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) (znak słowny)
(540) Bakto G-STOP
(510), (511) 1 dodatki glebowe, mieszanki regulujące wzrost
roślin, mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, preparaty stosowane do uzdatniania gleby, preparaty użyźniające
glebę, preparaty do wzmacniania roślin, produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty stymulujące rozwój
roślin, produkt o działaniu poprawiającym strukturę gleby,
preparaty poprawiające kondycję gleby, środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, środki do uzdatniania gleby
do kontroli wzrostu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki
do wspomagania wzrostu roślin, środki poprawiające kondycję gleby, środki poprawiające kondycję gleby do użytku rolniczego, środki ulepszające glebę, środki wzmacniające dla
roślin, użyźnianie gleby (preparaty do -), kondycjonery gleby,
preparaty poprawiające zdrowotność roślin.
(210)
(731)

(210) 515561
(220) 2020 07 03
(731) FIŁONOWICZ DARIUSZ IKAFI-PARTNER, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) EURO INSULATION

(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 17 materiały 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, wełna mineralna, płyty pilśniowe
do izolacji wysokotemperaturowej, płyty dźwiękochłonne
do sufitów [izolatory], płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, maty termoizolacyjne, arkusze izolacyjne z grafitu,
materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały do ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do użytku
w budownictwie, elementy wykończeniowe budowlane
niemetalowe, elementy budowlane prefabrykowane, niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, konstrukcje budowlane, niemetalowe, betonowe materiały budowlane, papa dachowa, płyty budowlane
niemetalowe, płyty okładzinowe, niemetalowe, warstwy
izolacyjne dachu.
515566
(220) 2020 07 03
KOSOWSKA-KORNIAK EWA O-MEDIA DR EWA
KOSOWSKA-KORNIAK, Ozimek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) szkoła mediacji

(210)
(731)

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego
i spraw socjalnych, nauczanie i szkolenia, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia personelu, usługi szkolenia zawodowego, szkolenia dla
dorosłych, usługi szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie
biznesu, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, warsztaty w celach szkoleniowych, szkolenia
w zakresie mediacji, szkolenia w zakresie negocjacji, 45 mediacje, mediacja [usługi prawne], usługi w zakresie mediacji,
usługi prawne w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.
515595
(220) 2020 07 06
PROTEKTOR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUPOR
(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półproduktami, aglomerowane materiały kamienne, bloki skalne, bloki wykonane
z kamienia naturalnego, bruk, balast [gruz], gruby żwir, kamień syntetyczny, kamienie brukowe, kostka brukowa, kreda
[surowiec], odłamki kamienia, ogniotrwałe masy ceramiczne, płytki z kamienia naturalnego, płyty chodnikowe, płyty
i płytki z kamienia naturalnego, płyty z naturalnego kamienia,
wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku,
wapno, wapno nawozowe, wapno nie do użytku w rolnictwie, żwir, niemetalowe barykady na autostrady, konstrukcje
budowlane niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne,
daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje],
drogowe bariery ochronne z betonu, niemetalowe formy
odlewnicze, garaże prefabrykowane, nie z metalu, kanały
przelewowe z materiałów niemetalowych, klatki schodowe,
nie z metalu do użytku w budownictwie, niemetalowe budynki prefabrykowane, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, niemetalowe modułowe elementy budowlane, niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały budowlane z kamienia naturalnego, wyroby
dekoracyjne z odlewów betonowych, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, betonowe rzeźby, betonowe ściany
oporowe, ściany betonowe, ściany betonowe do celów budowlanych, słupy betonowe, słupy betonowe do użytku jako
materiały budowlane.
515599
(220) 2020 07 06
BOBROWICZ ALENA, NOWAK-KOLEGA KATARZYNA
USŁUGI POGRZEBOWE SACRAMENTUM SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sacramentum
(210)
(731)

(531) 29.01.02, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 05.13.01
(510), (511) 45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe
towarzyszące kremacji, usługi w zakresie balsamowania,
wsparcie w żałobie, usługi kremacyjne, prowadzenie ceremonii pogrzebowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

515602
(220) 2020 07 06
KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA, Mościska
(znak słowno-graficzny)
KGL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 polipropylen [materiał surowy], polimery chemiczne, polimery do zastosowania w przemyśle, związki polimerowe do zastosowania w produkcji, barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów ] do celów przemysłowych,
barwniki do użytku w przemyśle, 2 barwniki polimerowe,
16 opakowania na żywność, opakowania z tworzyw sztucz-

109

nych, folie z polipropylenu do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, 17 arkusze z polipropylenu, na którym można drukować, folie polimerowe do użytku w produkcji.
515603
(220) 2020 07 06
EXODUS BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, marketing afiliacyjny,
marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing
ukierunkowany, marketing cyfrowy, informacja marketingowa, usługi marketingowe, kampanie marketingowe, reklama
i marketing, marketing dotyczący promocji, administrowanie
dotyczące marketingu, usługi marketingu bezpośredniego,
analiza marketingowa nieruchomości, dostarczanie informacji marketingowej, udostępnianie raportów marketingowych,
prowadzenie badań marketingowych, przygotowanie planów marketingowych, planowanie strategii marketingowych,
usługi agencji marketingowych, dostarczanie agencji marketingowych, projektowanie badań marketingowych, analiza
trendów marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie marketingu,
doradztwo w zakresie marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy
w zakresie marketingu, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, ocena statystyczna danych marketingowych, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, zarządzanie personelem
zajmującym się marketingiem, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi
reklamowe i marketingowe online, badania rynku i badania
marketingowe, sporządzanie raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, badania w dziedzinie strategii marketingowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, usługi w zakresie marketingu
baz danych usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi planowania w celu badań
marketingowych dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
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ketingowych i promocyjnych, produkcja nagrań video w celach marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, marketing towarów i usług
na rzecz innych porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, usługi rekrutacji personelu
do sprzedaży i marketingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, badania marketingowe w dziedzinie
kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 42 grafika artystyczna, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie systemów
oprogramowania graficznego, projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe,
hosting strony internetowej online do tworzenia i hostingu
mikrowitryn dla przedsiębiorstw, administracja serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, aktualizacja oprogramowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania
zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania
do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania
do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do systemów
łączności, aktualizacja programów komputerowych, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych,
doradztwo konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświe-

Nr ZT33/2020

tlania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie
stron internetowych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, świadczenie usług
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu
biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie
handlu elektronicznego, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
zdalne administrowanie serwerem, artyści graficy (usługi -),
doradztwo projektowe, doradztwo w projektowaniu stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, projektowanie animacji na rzecz innych,
projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie broszur, projektowanie druków, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie
i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron www w Internecie, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych stron internetowych, projektowanie kroju czcionek,
projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie
materiałów piśmiennych, projektowanie materiałów drukowanych, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów, projektowanie odzieży, obuwia i nakryć
głowy, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania,
projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, projektowanie znaków towarowych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie
grafiki, renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów], tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie stron internetowych,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla
usług online i Internetu, usługi doradcze w zakresie projektowania, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich,
usługi projektów graficznych, usługi projektowania dotyczące grafiki okiennej, usługi projektowania dotyczące barw firmowych pojazdów, usługi projektowania dotyczące znaków,
usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, usługi projektowania grafiki komputerowej, usługi projektowania odzieży, usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania pojazdów, usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, usługi projektowe
związane z publikacją dokumentów, usługi w zakresie grafiki
komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania marki, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne.
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515604
(220) 2020 07 06
READY_STEADY_GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) READY STEADY GO
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, usługi doradcze pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.
(210)
(731)

(210) 515611
(220) 2020 07 06
(731) DEMBIŃSKI JANUSZ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AXEL
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania rynku, opinii
publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) i usługi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów, twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie
promowania towarów i usług osób trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz
pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń - m. in. sklepów, galerii, biur, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży, obuwia,
nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycznych,
zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznych i komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wyrobów tekstylnych domowych,
tkanin, nakryć na łóżka i stoły, artykułów pasmanteryjnych,
sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamowych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli,
artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów dekoracyjnych/
meblowych wyposażenia wnętrz, produktów dekoracyjnych/meblowych związanych z wystrojem wewnętrznym
i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, elementów wystroju wnętrz i powierzchni
zewnętrznych wykonanych z tkanin lub drewna lub metalu
i tworzyw sztucznych, artykułów wyposażenia łazienek, szkła
i porcelany, produktów związanych z ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych, artykułów spożywczych i przemysłowych,
wyrobów ze skóry, a mianowicie waliz, toreb podróżnych,
toreb, torebek, portfeli, kapeluszy, etui na klucze, kompletów
podróżnych, okładzin i wykończeń do mebli, pasków, pasów,
rzemyków, smyczy, nici, kosmetyczek podróżnych, pudełek,
pudeł na kapelusze, sakw, sakiewek, teczek.
515612
(220) 2020 07 06
SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Elizówka
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) ARAVIS
(510), (511) 5 preparaty wspomagające prawidłowe widzenie, krople nawilżające do oczu.
515625
(220) 2020 07 07
WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WASKO, Ustka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA SYRENKA USTECKA

(210)
(731)

(531) 03.09.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
515626
(220) 2020 07 07
WASYLEW ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
WASKO, Ustka
(540) (znak słowny)
(540) SYRENKA
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

515627
(220) 2020 07 06
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) protozoks
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne.
(210)
(731)

515631
(220) 2020 07 06
DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, agencje
reklamowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
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działalności gospodarczej, wprowadzanie, przetwarzanie,
sprawdzanie, przechowywanie i/lub wytwarzanie informacji
w bazach danych, zapewnianie dostępu do gospodarczych
informacji handlowych za pośrednictwem baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie biznesowe prawami osób trzecich, gromadzenie i systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, dystrybucja materiałów
reklamowych, plakaty reklamowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, reklama, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizowanie
i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych i reklamowych,
organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, marketing, sprzedaż
napojów alkoholowych, gadżetów związanych z napojami
alkoholowymi, usługi zarządzania biznesowego dla sklepów
z napojami alkoholowymi, 41 usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji
elektronicznych on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, przyjęć, balów, koncertów,, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw,
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali
filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, usługi muzeów,
prowadzenie muzeów, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka
oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, dostarczanie
informacji o imprezach rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, obsługa przyjęć okazjonalnych w zakresie posiłków, usługi kawiarni, restauracji, kafeterii, barów,
snack-barów, pubów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, usługi cateringowe, usługi informacyjne dotyczące
restauracji, a szczególnie potraw gotowych, usługi doradcze
w dziedzinie restauracyjnej i hotelowej, usługi rezerwacji restauracji i hoteli.
515640
(220) 2020 07 06
DRUŻBICKA IWONA, SKOWROŃSKA HANNA EKO-DOMEX SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Eko-Domex s.c. Iwona Drużbicka, Hanna Skowrońska
(510), (511) 37 usługi sprzątania, sprzątanie nieruchomości,
sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie zakładów przemysłowych,
sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów publicznych,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie budynków
i terenów przemysłowych, usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania biur, usługi dozorcy w zakresie sprzątania budynków, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych,
udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków,
usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, sprzątanie obiektów przed imprezami i po imprezach,
usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
udzielanie informacji związanych z usługami sprzątania ulic,
(210)
(731)
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czyszczenie budynków, czyszczenie powierzchni handlowych, usługi czyszczenia biur, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie pokryć podłogowych, usługi czyszczenia
sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie pomieszczeń domowych, czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, czyszczenie
zewnętrznych powierzchni budynków, udzielanie informacji,
porad i konsultacji na temat czyszczenia, usuwanie odpadów, mycie okien, mycie witryn sklepowych, pranie dywanów, czyszczenie dywanów, czyszczenie wykładzin, pranie
wykładzin, czyszczenie elewacji budynków, czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, deratyzacja, zwalczanie
szkodników i dezynfekcja, dezynfekcja pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, niszczenie szkodników, zwalczanie
szkodników, odymianie budynków przeciwko szkodnikom,
fumigacja budynków przeciwko szkodnikom, odymianie towarów przeciwko szkodnikom, fumigacja towarów przeciwko
szkodnikom, zwalczanie szkodników w budynkach, zwalczanie szkodników w związku z ptakami, zabezpieczanie budynków przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie
pomieszczeń przed dostępem szkodników i robactwa, zabezpieczanie konstrukcji przed dostępem szkodników i robactwa, niszczenie szkodników inne niż w rolnictwie, leśnictwie
lub ogrodnictwie, usługi zwalczania szkodników, inne niż dla
rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, tępienie szkodników,
inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, rozpylanie środków owadobójczych w budynkach komercyjnych, rozpylanie środków owadobójczych w domach
mieszkalnych, usuwanie ptaków z budynków mieszkalnych
i handlowych, zwalczanie pcheł, zwalczanie termitów, odymianie budynków przeciwko robactwu, odymianie towarów
przeciwko robactwu.
(210) 515642
(220) 2020 07 06
(731) BYCHKO ALONA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Wolna Dusza Alona Byczko
(510), (511) 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi publikacji,
publikowanie elektroniczne, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie drogą elektroniczną, udostępnianie publikacji on-line, publikowanie materiałów multimedialnych online, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych,
bezprzewodowych i on-line, usługi pisania blogów.
(210) 515646
(220) 2020 07 07
(731) STĘPNIEWSKI SEBASTIAN, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) Żuj pełnią żucia
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
515660
(220) 2020 07 07
A-Z MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Inugast
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, białkowe suplementy diety,
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt,
(210)
(731)
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suplementy diety dla sportowców, suplementy diety w płynie, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające białko,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety z białkiem sojowym,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety zawierające olej
lniany, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające
węgiel aktywny, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety
zawierające izoflawony sojowe, mineralne suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety
składające się z witamin, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety stosowane w poście
modyfikowanym.
515666
(220) 2020 07 07
BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czyżowice
(540) (znak słowny)
(540) Vjetra
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, boazeria
niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, obróbki budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota.
(210)
(731)

(210)
(310)
(731)
(540)
(540)

515668
(220) 2020 07 07
2020706212
(320) 2020 02 11
(330) RU
VLAKTOR TRADING LIMITED, Nicosia, CY
(znak słowno-graficzny)
ŻURAWIE
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(531) 03.07.07, 03.07.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, wino jęczmienne
[piwo], woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda
sodowa, wody [napoje], wody mineralne [napoje], wody
stołowe, kwas chlebowy [napój bezalkoholowy], koktajle
bezalkoholowe, koktajle na bazie piwa, lemoniady, napoje
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie miodu
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie ryżu, z wyjątkiem
substytutów mleka, napoje na bazie soi, z wyjątkiem substytutów mleka, napoje na bazie aloesu bezalkoholowe, napoje
na bazie serwatki, napoje wzbogacone w białko sportowe,
napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe owocowe, napoje energetyczne, nektary owoce
z miąższem bezalkoholowe, orszada, piwo, piwo imbirowe,
piwo słodowe, proszki do napojów gazowanych, sarsaparilla [napój bezalkoholowy], syropy do lemoniady, syropy
do napojów, smoothie [napoje oparte na mieszankach
owocowych lub warzywnych], sok pomidorowy [napój],
sok jabłkowy bezalkoholowy, soki warzywne [napoje], soki
owocowe, mieszanki do produkcji napojów bezalkoholowych, preparaty do produkcji wody gazowanej, brzeczka,
brzeczka winogronowa niesfermentowana, brzeczka piwna,
brzeczka słodowa, tabletki do produkcji napojów gazowanych, sorbet [napój], ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
ekstrakty chmielowe do produkcji piwa, esencje do produkcji napojów, 33 aperitify, arak, baijiu [chiński napój alkoholowy], brandy, wino, wino z wytłoków z winogron, whisky,
wódka, wódka anyżowa, wódka wiśniowa, gin, napoje alkoholowe [likiery i alkohole], koktajle, curaçao, likier anyżowy,
likiery, napoje alkoholowe mieszane, z wyjątkiem napojów
na bazie piwa, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, napoje
otrzymane przez destylację, napój miodowy [miód pitny],
nalewka miętowa, nalewki gorzkie, nira [napój alkoholowy
na bazie trzciny cukrowe], rum, sake, cydr gruszkowy, cydry,
alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, ekstrakty alkoholowe
owocowe, esencje alkoholowe.
(210) 515671
(220) 2020 07 07
(731) ŁOZA ŁUKASZ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Drive The Classic
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki],
etykiety z papieru lub kartonu, gazety, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, komiksy, książki, materiały do rysowania, materiały drukowane, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy
i zdjęcia, papier, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki, torby papierowe, ulotki, wzory do kalkowania,
25 czapki jako nakrycia głowy, daszki do czapek, daszki jako
nakrycia głowy, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
podkoszulki bez rękawów, 42 usługi graficzne.
(210) 515676
(220) 2020 07 07
(731) Merck KGaA, Darmstadt, DE
(540) (znak słowny)
(540) GLYDUZA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy.
515687
(220) 2020 07 07
BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czyżowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) vjetra

(531) 26.03.04, 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, boazeria
niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany,
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, obróbki budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla
budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile
niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia
niemetalowe ścian, terakota.
515692
(220) 2020 07 07
GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin
(540) (znak słowny)
(540) KORDIAN
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, planowanie przyjęć [rozrywka], produkcja muzyczna, komponowanie muzyki, redagowanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych,
usługi orkiestry, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania
muzyki, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
blogów on-line, w tym blogów o tematyce muzyki, kultury,
rozrywki, stylu i sposobu życia, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, usługi
nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki, stylu i sposobu życia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki,
stylu i sposobu życia, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki, stylu
i sposobu życia, publikowanie on-line książek, czasopism,
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze muzyki, kultury, rozrywki,
stylu i sposobu życia, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, w tym w obszarze muzyki, kultury, roz(210)
(731)
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rywki, stylu i sposobu życia, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie organizowania i prowadzenia festiwali i imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk
multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych
i/lub laserów, imprez plenerowych, organizowanie widowisk
muzycznych, reżyserowanie lub wystawianie przedstawień,
udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki,
centra rozrywki, organizacja quizów, gier i zawodów, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny
kultury i edukacji.
515695
(220) 2020 07 07
BORGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAJ z nami
(210)
(731)

(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje drukowane, książki,
książki beletrystyczne, ilustrowane albumy, książki dla dzieci,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja
produktów do celów reklamowych, wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, 41 pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, komputerowy skład drukarski [DTP],
konsultacje edytorskie, korekta rękopisów, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów.
515749
(220) 2020 07 08
HYGIENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poopeys baby care
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 9 maski do oddychania, maski do oddychania
inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maski
ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu od-
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dechowego, maski przeciwpyłowe, maski tlenowe, inne niż
do celów medycznych, ochronne maski na twarz do kasków
ochronnych.
515846
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FENNOLACT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515848
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELAPIS
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515849
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEVEREN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515850
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMARIN
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515851
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) URAGIN
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

515852
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MULTIVITA-Z
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515859
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAFERT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515860
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EVENING PRIMROSE
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)
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515863
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CIMMERIN
(510), (511) 3 kosmetyk.
(210)
(731)

515864
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAVAR
(510), (511) 3 kosmetyki, 21 szczoteczki do zębów, nici dentystyczne.
(210)
(731)

515865
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VITAPREG
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515873
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROFERT
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

515874
(220) 2020 07 09
FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES
PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KARTILIN
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210)
(731)

515960
(220) 2020 07 13
ALTAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łodygowice
(540) (znak słowny)
(540) ALTAM
(510), (511) 35 rachunkowość, zarządzanie rachunkowością,
zarządzanie rachunkami firm, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, skomputeryzowane prowadzenie
rachunkowości, przygotowywanie wymiaru podatku, rachunkowość na rzecz osób trzecich, udostępnianie informacji dotyczących kont, rachunkowość w zakresie zarządzania
kosztami, dostarczanie raportów dotyczących informacji
rachunkowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości
handlowej, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, usługi
rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw,
księgowość, skomputeryzowana księgowość, księgowanie
kosztów, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, usługi
księgowe związane ze ściąganiem należności, doradztwo
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych.
(210)
(731)

(210)
(731)

515962
(220) 2020 07 13
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
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(540) (znak słowny)
(540) SMAKARON
(510), (511) 29 dipy, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne
do gotowania, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, gotowe produkty z warzyw, koncentraty na bazie
warzyw przeznaczone do gotowania, koncentraty pomidorowe [purée], koncentraty rosołowe, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, koncentraty zup, kostki bulionowe, kostki do zup, mieszanki do sporządzania wywarów
rosołowych, mieszanki do zup, mieszanki warzywne, pasty
do zup, pasty warzywne, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, preparaty do produkcji bulionów, proszki
warzywne, przeciery warzywne, przekąski na bazie warzyw,
przetwory do zup jarzynowych, przyprawy smakowe (pikle),
przystawki na bazie warzyw, purée z warzyw, purée ziemniaczane w proszku, rosół [zupa], placki ziemniaczane, sałatki
gotowe, sałatki warzywne, soki roślinne do gotowania, substytuty mięsa na bazie warzyw, tzatziki, warzywa przetworzone, warzywa suszone, wstępnie ugotowana zupa, wywar,
bulion, wywar z warzyw, zagęszczone sosy pomidorowe,
zupy, zupy błyskawiczne, zupy (składniki do sporządzania
-), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy w proszku, zupy
z makaronem, warzywa mrożone, głęboko mrożone dania
warzywne, mrożone gotowe posiłki składające się głównie
z warzyw, mrożone posiłki składające się głównie z mięsa,
30 aromaty do żywności, artykuły spożywcze ze zbóż, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki
smakowe i przyprawy, esencje do gotowania, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe sosy,
koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, mąka,
makaron [ciasto], makaron gotowy, makaron instant do gotowania, makaron jajeczny, makaron pełnoziarnisty, makaron
spożywczy, makarony, makarony do zup, makarony razowe,
marynaty, mięsne sosy, mieszanki mąki, mieszanki przypraw,
musy, papki warzywne (sosy - żywność), pasty warzywne
[sosy], pikantne sosy używane jako przyprawy, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy na bazie mąki, potrawy
z makaronu, preparaty do sporządzania sosów, preparaty

Nr ZT33/2020

przyprawowe, preparaty zbożowe, przeciery warzywne
[sosy], przekąski na bazie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski
słone na bazie zbóż, przekąski wieloziarniste, przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, przyprawy przyprawy do żywności,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy w proszku,
puszkowana żywność zawierająca makaron, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe], risotto, słone
sosy, sos [jadalny], sos słodko - kwaśny, sos w proszku, sosy
do makaronów, sosy do gotowania, sosy grzybowe, sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe,
sosy zagęszczone, spaghetti, spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
suche i świeże makarony, suche i płynne potrawy gotowe
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, suszone
zioła do celów kulinarnych, suszony makaron, syrop spożywczy, tortellini, zagęszczacze warzywne, zboża stosowane
do produkcji makaronów, makarony głęboko mrożone, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone posiłki składające się głównie z makaronu.
(210)
(731)
(540)
(540)

515990
(220) 2020 07 13
E-SMART DIGITAL MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(znak słowno-graficzny)
INK INKDIGO HIGH CLASS INK + PRINT SUPPLIES

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, tusze
drukarskie do stosowania w przemyśle graficznym, kartridże
z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], tusze
do użytku w drukarstwie, 37 regeneracja i napełnianie tuszów do drukarek.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

512973, 513094, 513788, 515208, 515433, 515492, 515552, 515553, 515602

2

513094, 513564, 515375, 515383, 515483, 515602, 515990

3

513258, 513261, 513269, 513507, 513564, 513708, 513710, 514250, 514266, 514279, 514623, 514650, 515082,
515193, 515208, 515259, 515325, 515457, 515863, 515864, 515874

4

510562

5

505870, 507990, 512926, 513127, 513258, 513261, 513269, 513507, 513708, 513710, 513772, 513829, 514226,
514227, 514228, 514229, 514230, 514231, 514265, 514623, 514867, 515184, 515185, 515208, 515259, 515433,
515457, 515462, 515502, 515503, 515612, 515627, 515660, 515676, 515846, 515848, 515849, 515850, 515851,
515852, 515859, 515860, 515865, 515873

6

509562, 512867, 512868, 513829, 515293, 515294, 515297, 515375, 515383

7

503890, 503898, 513770, 514471, 514817, 515188, 515293, 515294, 515297, 515412

8

503890, 503898, 514471

9

497677, 508261, 510577, 512577, 512869, 513223, 513550, 513829, 514347, 514471, 514612, 514817, 515255,
515256, 515271, 515272, 515293, 515294, 515297, 515390, 515408, 515412, 515464, 515482, 515695, 515749

10

512700, 513258, 513261, 513269, 513395, 513507, 513708, 513710, 513829, 514347

11

503890, 503898, 510562, 513610, 513829, 514360, 514362, 514471, 514488, 514817, 515375, 515383

12

503890, 503898, 512867, 512868, 512870, 515188, 515412

16

510583, 510587, 512577, 513223, 514612, 514787, 514795, 515251, 515347, 515602, 515671, 515695

17

503890, 503898, 515375, 515383, 515561, 515602

18

514774, 514787, 515368

19

513094, 515375, 515383, 515483, 515561, 515595, 515666, 515687

20

513223, 515215, 515293, 515294, 515297, 515368

21

503890, 503898, 513039, 514787, 515347, 515417, 515864

25

514086, 514347, 514650, 514774, 514787, 514924, 515111, 515303, 515325, 515347, 515368, 515497, 515671

28

514787, 515272, 515325

29

503397, 505248, 505249, 505251, 505870, 507990, 512071, 512073, 512493, 512926, 513145, 514226, 514227,
514228, 514229, 514230, 514231, 514313, 514336, 514338, 514340, 514341, 514342, 514343, 514344, 515250,
515417, 515962

30

505870, 507700, 508419, 511443, 511481, 512071, 512073, 512493, 514226, 514227, 514228, 514229, 514230,
514231, 514304, 514336, 514338, 514340, 514341, 514342, 514343, 514344, 515069, 515299, 515417, 515475,
515962

31

505870, 511640, 515261, 515475

32

505870, 507990, 512926, 513782, 513783, 513785, 514226, 514227, 514228, 514229, 514230, 514231, 514336,
514338, 514340, 514341, 514342, 514343, 514344, 514577, 514787, 514903, 515093, 515417, 515456, 515668

33

515091, 515424, 515431, 515668

34

514602, 515268

35

497677, 505225, 505870, 505968, 507324, 509125, 510562, 510583, 510587, 510700, 510788, 511504, 511898,
511899, 512445, 512700, 512869, 512973, 513214, 513223, 513612, 514086, 514150, 514347, 514360, 514362,
514488, 514519, 514620, 514787, 515123, 515188, 515215, 515251, 515255, 515256, 515264, 515265, 515325,
515347, 515368, 515375, 515379, 515383, 515390, 515408, 515412, 515431, 515457, 515465, 515478, 515483,
515603, 515604, 515611, 515631, 515695, 515960

36

505968, 507324, 509731, 510788, 511945, 514150, 514620, 514795, 515098, 515274, 515347, 515375, 515379,
515383
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1

2

37

507324, 510700, 511504, 513223, 513550, 513612, 514638, 515158, 515208, 515215, 515269, 515293, 515294,
515297, 515347, 515375, 515379, 515383, 515390, 515408, 515640, 515990

38

507324, 513223, 513598, 514787, 515251, 515390, 515408

39

505968, 507324, 510788, 513612, 514638, 515054, 515057, 515293, 515294, 515297, 515325, 515347, 515375,
515383

40

514578

41

506932, 509125, 509398, 510577, 510583, 510587, 510788, 511097, 511504, 512445, 512577, 513214, 513223,
513662, 513820, 514324, 514612, 514620, 514638, 514650, 514787, 514795, 515251, 515255, 515256, 515261,
515271, 515303, 515347, 515431, 515442, 515478, 515499, 515566, 515631, 515642, 515692, 515695

42

509125, 512869, 513223, 513349, 514360, 514362, 514578, 514612, 515251, 515255, 515256, 515379, 515390,
515408, 515465, 515603, 515671

43

497677, 506932, 507700, 508419, 509398, 509578, 510788, 512577, 512798, 513214, 513820, 514199, 515032,
515035, 515038, 515069, 515083, 515261, 515303, 515347, 515379, 515384, 515385, 515417, 515438, 515464,
515482, 515625, 515626, 515631

44

510583, 510587, 511097, 512973, 513564, 514650, 514756, 515464, 515482, 515646

45

513351, 514620, 514787, 515251, 515255, 515256, 515566, 515599

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#OdporniNaNudę!
+Care
1936 TYMBARK
5 5E legal
ABALONE
Abramowski ZNICZ POLSKI
aco
Actiaroma
AH art hotel
AKADEMIA BOSS/KICH
Aleric Spray
alingua
Allweld
ALTAM
AMARIN
AMERICA
AMPLEX
ANGELL
ARAVIS
ATM STUDIO
AXEL
AXES ADW
B
Bakto FX
Bakto G-STOP
BBsolar
BEAUTY CLINIC bc
beesurance
Bilaflex
BILOT
BIOOLEO COSMETICS
BLUPOR
Bobo Fun
Bońcia
BOOSTED E energia
BOOSTED E energia
BOOSTED O odporność
BOOSTED O odporność
BOOSTED S anty-stres
BOOSTED S anty-stres
Boston Chicken
BR BRUNO ROSSI
BR
BUNGALO BUNGALO.NET.PL
Ach to tu! W N E S

513261
513829
514336
513351
512445
510562
515390
514279
515379
515442
513269
514324
513770
515960
515850
514199
514360
514086
515612
514787
515611
514471
503898
515552
515553
513550
511097
514150
513772
512869
515082
515595
514250
515368
514226
514227
514228
514229
514230
514231
515438
511899
511898
515035

Cafe Amazon
CALDERMIN
Carska zakwas żołądkowy
prof. Borysa Bołotowa
CBTOO CENTRUM BADAWCZE
TECHNIK OCHRONY ODGROMOWEJ
CHATA BRODATA
CIMMERIN
CLARB
clear splint INVISIBLE SOLUTION
Consilium GRUPA AUDYTORSKA
Consultia
Corona Cleaner
CYTRYNÓWKA ŚWIĘTOKRZYSKA
CZYŚCIFON
DELAPIS
dezzikids
digy
doSopotu CLUB & LOUNGE
DR lifestyle
Dr Lifestyle
Drive The Classic
easyControl
EDENBERG Decorate Your Kitchen
EDUCAT
EHC KAROL ZAGAJEWSKI
Eko-Domex s.c. Iwona Drużbicka,
Hanna Skowrońska
EMPIRE ALFA DETOX FORMULA
EMPIRE GENUINE PETFOOD STORY
ESSE SALON URODY
EURO INSULATION
EVENING PRIMROSE
FALCON OFFICE
FARMA ALEXA
FENNOLACT
fitu
FITU
FIX AUTO
FORUM BOSS/KICH
Forum Polskiej gospodarki
FruitCa
GARDIA BROKER
GCH - Molecular Sieve
GLYDUZA

512798
515185
515457
514612
515325
515863
515483
513395
515264
515098
515208
515091
513127
515848
515462
515603
506932
510583
510587
515671
514265
503890
515271
511504
515640
511640
514650
515561
515860
515347
512577
515846
515464
515482
510700
515499
515251
515492
515274
513788
515676
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

GOSTYŃSKIE MASŁO Ekstra SM Gostyń
Ekstra MASŁO GOSTYŃSKIE
Zawartość tłuszczu 83%
gostyńskie mleko ZAGĘSZCZONE
NIESŁODZONE 7,5% tłuszczu SM Gostyń
GRANI
GrupaSerwisowa
GTV BUS
GTV BUS
Healcier
HELICON baffle
HOPTI
huby mobilności
hug’n’luv
Human Signs
I IZZARI fashion
ikwita
INK INKDIGO HIGH CLASS INK +
PRINT SUPPLIES
INSTALASH
Inugast
Iskial - odporni na nudę
Jullita FASHION MED
JURAJSKA PROSTO ZE SKAŁ JURY
KARTILIN
KGL
KIDAVET
Kids Fun
KLOSZERNE
KOMAKO
KORDIAN
KROSSTECH
LAFERT
LAVAR
LAY’S NATURAL
LE$$ RI$K Less risk CAAT
leasyup
LECHICKA
LEON
Lepsze Nieruchomości
LEVEREN
LINKHOUSE
Lody Milano
Lody Roma 1946
LOFT HORSE & RIDER
MALEK Recruitment
MB Mito Batteries energy for your ideas
MedTech POLSKA
MercDiag
MiaMi CHOCOFiKi
mleko ZAGĘSZCZONE słodzone
8,0% tłuszczu gostyńskie SM Gostyń

2

505251
505248
515083
507324
515054
515057
514602
514817
515408
514638
515272
514519
514924
514313
515990
515193
515660
513258
514347
515456
515874
515602
514623
514266
514488
513349
515692
509562
515859
515864
515250
515255
511945
510788
507700
509731
515849
515465
515069
508419
514774
505225
508261
509125
515158
514304
505249

Nr ZT33/2020
1

2

mlynki.pl
MODERNO Wyposażenie domu
MODUS
MOŃKI
MUBACTIN
MUCOSYSTEM
MULTIVITA-Z
Natalle
NATOORALNE
NATUR PLANET
Navash ORMIAŃSKO-GRUZIŃSKIE
PIEKARNIE I BISTRO
Nexera Światłowód
NOWA
Nowy Jantar
O ONE & ONLY luxury wedding agency
ORvita
OTOROLETY
otwarte klatki
OWOC I KROPKA
paczkaport
paczkiport
paczkoport
Pączek & DONUT
PIĄTNICA CUD NATURY Z PIĄTNICY
PIĄTNICA Koktajl z białkiem serwatkowym
polski szlak krzyżowców
PONADSTO
Poopeys baby care
POZNAJ REZERWAT O KTÓRYM LEGENDA
GŁOSI, ŻE DAWNIEJ „JENO CZARCI TAM
HASALI” STARANNIE WARZONE
DOSKONAŁA RECEPTURA ROZTOCZE
Czartowe Jasne Pełne NOWY LEPSZY SMAK
PRESTIGE JAKOŚĆ W STANDARDZIE
PROFERT
PROSTAMIN
protozoks
PURE WHITE
RAMEX
READY STEADY GO
RESTAURACJA SYRENKA USTECKA
ROYAL Baby
Róża Wiatrów
RR
Ryneczek Natki
S SUPER KLIK BOOOM POOOW!!
COOL! WOW!
Sacramentum
SERCE ŁODZI
SEVENTY9
SHILO

513039
513610
515502
513145
515184
514867
515852
513507
497677
515259
511481
513598
505968
509578
515261
515475
515215
514795
505870
515293
515294
515297
515299
512926
507990
515265
515111
515749

513785
515188
515873
515503
515627
513094
515375
515604
515625
513662
509398
515383
515417
515268
515599
515385
512868
514362

Nr ZT33/2020

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Sławianka
SMAKARON
SOKOŁÓW
SOKOŁÓW
SPORTOWE SERCE ŁODZI
STARA PIEKARNIA
STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA
RECEPTURA ROZTOCZE Chmielowe
NOWY LEPSZY SMAK
STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA
RECEPTURA ROZTOCZE Pils
NOWY LEPSZY SMAK
STIX Automotive Equipment
SYNERGIA
SYRENKA
szkoła mediacji
SZTUKA INWESTYCJI
SZYBKA RYBKA
TAT AUDIT Sp. z o.o. Provide audit
with less risk
telemedika
Tias there is always a solution
Tmixove
TRAFFIC TV
TUZZA
Tymbark na deser
Tymbark na dobry dzień
Tymbark na drugie śniadanie
Tymbark na podwieczorek
Tymbark na przekąskę

2

514903
515962
512071
512073
515384
513820

513782

513783
512870
515433
515626
515566
515478
503397
515256
514756
514620
515123
513223
515303
514338
514341
514340
514342
514343

121
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Tymbark na przerwę
TZMO drive to ZERO WASTE
URAGIN
VELVETIC
VITAPREG
VIVAT
Vjetra
vjetra
W Tort Warszawski
WESTERN CAMP RESTAURACJA BONANZA
White Eagle BLACK ENERGY
White LAKE FOR KIDS
Wino Chefa Jedz, Pij, Raduj się
Winterstein
Woda i Wiatr
WOJTASIŃSKI TRANSPORT
MIĘDZYNARODOWY KRAJOWY SPEDYCJA
PRZYCZEPY SPRZEDAŻ SERWIS CZĘŚCI
WYPOŻYCZALNIA SERWIS OGUMIENIA
Wolna Dusza Alona Byczko
WRATH WHEELS
WSPIERAJ POLSKIE 5 90123456
WSPÓŁDZIELNIA
WYDAJ z nami
Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC ROŚLIN
Zbóje
ZCI PAJOS
Żabki
Żuj pełnią żucia
ŻURAWIE

2

514344
514578
515851
513564
515865
515424
515666
515687
511443
515038
515093
515497
515431
515412
515032

513612
515642
512867
514577
513214
515695
512493
510577
515269
512700
515646
515668

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.
897350
1542442
1542453
1542472
1542535
1542544
1542553
1542679
1542695
1542698
1542714
1542782
1542802
1542831
1542842
1542892
1542952
1543045
1543078
1543086
1543094
1543095
1543102

LUXOR (2020 07 08)
CFE: 27.05.01
7, 11
FIRVEDIN (2020 06 24, 2020 06 22)
5
PALESTRA (2020 01 13)
33
PhInn Pharmanager Innovation
9, 41, 42
(2020 06 09)
2020 05 19)
CFE: 28.03.00
7
OURRU (2020 02 24)
CFE: 27.05.01
16, 24
MEGASTAR (2020 06 15, 2020 06 13)
CFE: 01.01.05, 25.03.05, 26.01.03,
32
26.04.02, 26.07.05
alluflon (2020 04 16, 2019 10 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.01
11, 21,
ICE fresh (2020 06 10, 2020 02 11)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
30
MANIN (2019 12 31)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
25, 35
ORKA (2020 02 19)
CFE: 26.04.18, 27.05.19, 29.01.14
20
LA CHAUVIÈRE (2020 06 09, 2020 01 31) 33
HARVEY MILLER POLO CLUB (2019 11 25)
CFE: 02.01.08, 27.05.10
18, 24, 25
2020 07 06)
CFE: 28.03.00
3
BLACK Burn (2020 06 19)
CFE: 01.15.19, 06.01.04, 10.05.17, 17.02.04,
34
26.13.25, 27.05.24
Servi (2020 04 28, 2020 01 31)
CFE: 27.05.17
7, 9, 20, 37, 39, 43
DigiTOP (2020 03 13)
CFE: 27.05.01
9, 35, 37, 42
Walless (2020 05 22, 2020 04 27)
CFE: 26.04.04, 26.07.01, 27.01.01, 29.01.12
36
MINIMALIST (2020 06 10, 2020 05 07)
3
2020 06 29)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
2020 06 15)
CFE: 14.01.01, 26.11.01, 26.15.03, 29.01.04
17
HOLLOWAY HOUSE (2020 06 26)
3
FASHION PROFESSIONAL (2020 05 12, 2020
02 04)
CFE: 27.05.01
3, 21, 26

1543104
1543133
1543162
1543171
1543178
1543239
1543243
1543244
1543252
1543271
1543279
1543287
1543321
1543384
1543399
1543530
1543552
1543594
1543612
1543633
1543648
1543649
1543678
1543696

DOVE (2020 06 22, 2020 05 04)
34
OZIDEX (2020 06 29, 2020 06 01)
CFE: 27.05.01
3
MAKE (2020 07 06)
CFE: 27.05.17
20
ungex.com (2020 06 29)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
1, 3
2020 07 06)
CFE: 28.03.00
7, 9
Asepto (2020 05 26,
6, 7, 11, 35, 37, 42
2019 11 27)
GASLOG (2020 03 06, 2019 09 15)
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
9, 42
SILICON CONTROLS (2020 03 06, 2019 09 15)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.12
9, 42
BEDESA (2020 02 26,
20, 24, 35
2019 10 02)
m/type (2020 05 28)
CFE: 26.04.05, 26.11.09, 27.05.24
12
L/type (2020 05 28)
CFE: 26.04.05, 26.11.09, 27.05.24
12
e/type (2020 05 28)
CFE: 26.04.05, 26.11.09, 27.05.24
12
2020 06 18)
CFE: 03.04.07, 24.01.05
12
Cabbeen (2020 03 31, 2020 02 11)
CFE: 27.05.01
10
YILING (2020 07 08)
CFE: 26.01.16
5
2020 04 29)
CFE: 28.03.00
16
EVOLUX (2020 04 19)
CFE: 27.05.01
12
GENESIS (2020 06 03, 2019 12 06)
CFE: 03.07.17, 24.01.15, 27.05.02
9
MCORE (2020 06 24, 2020 05 20)
9
2020 07 06)
CFE: 05.03.13
1
JWELL (2020 04 03)
CFE: 27.05.01
7
KERING (2020 02 10)
9, 35
MCENTER (2020 06 24, 2020 05 20)
9
MAKE (2020 07 06)
CFE: 27.05.17
6

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1543171,

1543633

3

1542831,

1543078,

5

1542442,

1543399

6

1543239,

1543696

7

897350,

9

1542472,
1543612,

10

1543384

1543102,

1543133,

1542535,

1542892,

1543178,

1543239,

1543648

1542892,
1543649,

1542952,
1543678

1543178,

1543243,

1543244,

1543552

11

897350,

1542679,

1543239

12

1543271,

1543279,

1543287,

1543321,

16

1542544,

1543530

17

1543094

18

1542802

20

1542714,

1542892,

1543162,

1543252

21

1542679,

1543102

24

1542544,

1542802,

25

1542698,

1542802

26

1543102

30

1542695

32

1542553

33

1542453,

1542782,

34

1542842,

1543104

35

1542698,

1542952,

1543239,

1542952,

1543239

1542952,

1543239,

36

1543045

37

1542892,

39

1542892

41

1542472

42

1542472,

43

1542892

1543171

1543095,

1543252

1543086
1543252,

1543649

1543243,

1543244

1543594,

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.
506268
506265
505592

FARMA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 04
29, 31, 35, 43
FARMA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 03 04
29, 31, 35, 43
MHCS
2020 03 16
33

507672
510323

Monster Energy Company
2020 04 20
32
DEWELOPER PLANDEX INC SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020 07 28
24, 35

