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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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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe
Warszawa, dnia 18 stycznia 2021 r.

Nr ZT3

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.
475700
(220) 2017 08 24
CELLIOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LIMVENA
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, kremy, balsamy, emulsje, żele, płyny, olejki, oliwki
do pielęgnacji, odżywiania, ochrony oczyszczania, regeneracji, ujędrniania lub wzmacniania skóry, maseczki kosmetyczne, mydła, 5 dietetyczne substancje, suplementy i preparaty,
oleje i olejki lecznicze, probiotyczne preparaty bakteryjne
do użytku medycznego, preparaty medyczne do odchudzania i/lub utrzymywania wagi, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, preparaty z mikroelementów
przeznaczone dla ludzi, napoje ziołowe lub witaminizowane
do użytku leczniczego, herbaty lecznicze, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji ciała, koktajle dietetyczne do celów leczniczych, mieszanki witamin i minerałów, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym, odżywki
do celów leczniczych, suplementy nielecznicze składające
się głównie z wyciągów roślinnych i/lub zwierzęcych, ziół
i trawy morskiej, suplementy dietetyczne do odchudzania,
redukcji wagi, utrzymania mięśni i odbudowy mięśni inne
niż do celów leczniczych zawarte w tej klasie, 16 druki informujące o zdrowiu, sprawności fizycznej, odżywianiu i odchudzaniu, książki kucharskie, karty na przepisy, materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem urządzeń), kalendarze, tabele kaloryczności produktów, czasopisma, ulotki, materiały biurowe, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw
sztucznych, 29 dietetyczne artykuły spożywcze składające
się głównie z wyciągów roślinnych i/lub zwierzęcych, ziół
i trawy morskiej, konserwowe, suszone i gotowane owoce
i warzywa, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, niskokaloryczne artykuły spożywcze na bazie warzyw
lub owoców, 30 preparaty dietetyczne do odchudzania, redukcji wagi, utrzymania mięśni i odbudowy mięśni inne niż
do celów leczniczych zawarte w tej klasie, niskokaloryczne
artykuły spożywcze z produktów zbożowych lub na bazie
ryżu, niskokaloryczne dania gotowe i przekąski sporządzone
z produktów zbożowych lub na bazie ryżu, proszki do przygotowywania napojów na bazie preparatów wspomagających odchudzanie lub zawierające probiotyki, zawarte w tej
klasie, preparaty do zastosowania jako dodatki dietetyczne
do spożycia przez osoby dbające o sylwetkę, osoby odchudzające się i osoby uprawiające sport, zawarte w tej klasie, suplementy do żywności, wyroby piekarnicze i cukiernicze, dodatki odżywcze do żywności inne niż do celów leczniczych,
napoje dietetyczne na bazie mleka, herbaty lub kawy inne
niż do celów leczniczych, inulina w postaci proszku lub syropu do wytwarzania produktów spożywczych, produkty zbożowe, muesli, batony zbożowe, błonnik spożywczy, granulki
i preparaty do tworzenia musów, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje witaminizowane, wody niegazowane i gazowane,
wody mineralne, syropy, preparaty i esencje do sporządzania
(210)
(731)

napojów, soki, napoje i nektary, ekstrakty do napojów, napoje niskokaloryczne, 41 organizowanie i prowadzenie kursów
instruktażowych w zakresie odchudzania usługi edukacyjne,
organizowanie spotkań oraz prowadzenie seminariów oraz
konferencji dotyczących zdrowia, ćwiczeń fizycznych, diety,
kontroli wagi oraz rekreacji, prowadzenie klubów zdrowia
oraz klubów sprawności fizycznej, wydawanie gazet i czasopism, publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe),
prowadzenie blogów, forów dyskusyjnych i czatów za pośrednictwem wszelkich środków przekazu, w szczególności
poprzez Internet, 44 usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odchudzania, kontroli wagi, programów diet, stosowania diet, ćwiczeń fizycznych, nawyków żywieniowych,
zdrowia, stylu życia i dobrego samopoczucia, planowanie
programów odchudzających, usługi salonów piękności.
477197
(220) 2017 10 03
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NOWA ROTUNDA
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie przestrzeni reklamowej w budynkach biurowych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, promocja inwestycji
w zakresie nieruchomości, w tym centrów biurowych, handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, marketing i promowanie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, organizowanie
targów i wystaw handlowych w zakresie budownictwa,
urbanistyki, architektury i technologii, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi marketingowe związane z obrotem nieruchomościami, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, zarządzanie działalnością gospodarczą i administrowanie kompleksem biurowym, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu
nieruchomościami, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
działalności obiektów biurowych i handlowych, organizowanie przetargów na rynku obrotu nieruchomościami, organizowanie aukcji, organizowanie i prowadzenie aukcji nieruchomości, analizy kosztów, analizy rynkowe, badanie w dzie(210)
(731)
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dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 36 usługi
finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości
hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet [home banking], bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji finansowych,
usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące
kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych, usługi
w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie
w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze, usługi
funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami,
tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie w zakresie budownictwa mieszkaniowego dotyczące pozyskiwania gruntów, pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajmu mieszkań, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania obligacji i listów
zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty
(prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach
inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów
wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy,
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe
dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne, usługi związane z nieruchomościami, usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, handlowymi, usługowymi i mieszkalnymi, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wynajmu
i dzierżawy powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługowych i handlowych, wynajem lokali na cele biurowe, organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi agencji
w zakresie komercyjnych nieruchomości, wycena nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo
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w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, biurowymi lub użytkowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych, usługi
wyszukiwania i pomocy w zakresie nabywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla obiektów biurowych
i budownictwa mieszkalnego, inwestowanie kapitału w nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi doradztwa
w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami biurowymi, mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
usługi doradztwa w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 41 usługi edukacyjne, organizowanie
i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki,
techniki, rozrywki, filmu, audycji radiowych i telewizyjnych,
organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów,
imprez okolicznościowych, koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów,
konferencji, pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji i rozrywki, usługi
informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji,
usługi informacji dotyczące działalności kulturalnej, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki, usługi galerii sztuki, reportaże fotograficzne, informacja o wypoczynku, zapewnienie infrastruktury wypoczynkowej, usługi w zakresie publikowania czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
publikowanie przewodników i map turystycznych, udostępnianie powierzchni do celów rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe dla celów konferencyjnych, bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów
biurowych i handlowych, czasowy wynajem powierzchni
biurowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy, targi i spotkania, udostępnianie powierzchni
na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, biur, tymczasowe zakwaterowanie, usługi doradcze, informacyjne
i konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług,
45 usługi w zakresie ochrony osobistej osób, sprzętów i nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, usługi
prawne w zakresie przygotowywania umów, administrowanie prawami autorskimi, licencjonowanie praw autorskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

506381
(220) 2019 11 04
BEKER PAULINA CZARSZKA, Złotów
(znak słowno-graficzny)
CZARSZKA

8
(531) 29.01.12, 27.05.01, 19.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 21
24 tekstylia.
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przybory

kosmetyczne,

508845
(220) 2017 12 21
FINANCIERA MADERERA, S.A.,
Santiago de Compostela, ES
(540) (znak słowny)
(540) GREENPANEL
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, sztywne
niemetalowe rury używane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumin, przenośne konstrukcje niemetalowe, pomniki niemetalowe, drewniane płyty wiórowa dla budownictwa, płyty z włókien drzewnych dla budownictwa, lekkie i ultralekkie
płyty drewniane, twarde płyty używane w budownictwie,
płyty zawierające kombinacje wiórów i włókien drzewnych
dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, niemetalowe laminowane płyty ścienne, niemetalowe pokrycia
ścienne dla budownictwa, niemetalowe płyty działowe
i ścianki działowe, niemetalowe płyty drzwiowe, pokrycie
płyt (niemetalowych), płyty wiórowe, niemetalowe płyty
laminowane, płyty ze sklejki, płyty z forniru, płyty z włókien drzewnych, drewniane płyty wiórowe, płyty z wiórów
drzewnych i włókien, laminowane płyty pilśniowe, płyty
drewniane.
(210)
(731)

508881
(220) 2020 01 10
LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BALKANIA ZAKOCHAJ SIĘ W BAŁKANACH

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.11.03, 01.03.02, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ajvar, pasta warzywna, alginiany do celów
spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek,
białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy
odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
konserwowy czosnek, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, jadalne gniazda ptaków, groszek konserwowy,
grzyby konserwowane, homary nieżywe, humus, pasta z ciecierzycy, przetworzona ikra rybia, dżem imbirowy, jaja, jaja
ślimacze, jadalne, jaja w proszku, zupy jarzynowe, przetwory,
jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kawior, kefir, kiełbasy, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa, kim chi, klej rybi do środków spożywczych, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy,
koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot,
koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, konserwy mięsne,
konserwy rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie,
krewetki nieżywe, krewetki różowe nieżywe, krokiety, olej kukurydziany, kumys, napój mleczny, langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, owoce lukrowane, łosoś, martwy, łój spożywczy, małże, mięczaki nieżywe, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachi-
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dowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe,
miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe, substytut
mleka, mleko sojowe, namiastka mleka, mleko z orzeszków
ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, mrożone
warzywa, napoje mleczne z przewagą mleka, nasiona spożywcze, olej kostny, jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego spożywczy,
oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty,
olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki
arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe,
pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok z pomidorów
do celów kulinarnych, potrawy z ryb dla ludzi, jaja w proszku,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pulpa
owocowa, miazga owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność,
raki, nieżywe, rodzynki, rosół, soki roślinne do gotowania,
żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki warzywne, sardynki, martwe, ser,
serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, mięso
solone, ryby solone, sos żurawinowy, kompot, strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, martwe, śmietana, produkty mleczarskie, tahiti, pasta z ziarna
sezamowego, pasty do kanapek zawierające tłuszcz, tłuszcze
jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tofu, trufle
konserwowane, tuńczyk, martwy, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina,
wiórki kokosowe, opiekane wodorosty, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, płatki ziemniaczane, ziemniaki
zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zup, zwierzęcy szpik kostny jadalny, żelatyna, żółtka
jajek, napoje bezalkoholowe na bazie mleka orzechowego,
mleko z orzechów, 30 anyż, anyż gwiaździsty, preparaty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne
niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze
inne niż olejki eteryczne, batony lukrecjowe, cukiernictwo,
biszkopty, preparaty usztywniające do bitej śmietany, broszki, bułeczki słodkie, budyń ryżowy, bułka tarta, bułki, chałwa,
cheeseburgery, chipsy, produkty zbożowe, chleb, chleb bezdrożdżowy, słodycze ozdobne na choinki, przyprawa chow-chow, przyprawa chutney, gęsty sos, ciasta, ciastka, wyroby
cukiernicze, cukierki, mięso zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, cukier,
cukierki, cukierki miętowe, przyprawa curry, cykoria, substytut kawy, przyprawa cynamon, czekolada, napoje na bazie
czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, galaretki
owocowe, słodycze, gałka muszkatołowa, glazury do szynki,
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, przyprawa
goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki
petit-beurre, przyprawa imbir, imbirowe pieczywo, piernik,
mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony, lody spożywcze, kakao, napoje na bazie kakao,
wyroby z kakao, kanapki, kapary, karmelki, cukierki, kasze
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spożywcze, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana grubo zmielona, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne
zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, keczup, sos, zagęszczacze do kiełbasy, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, sól do konserwowania żywności,
sól kuchenna, krakersy, krem angielski, kukurydza mielona,
kukurydza palona, kukurydza prażona, popcorn, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga, potrawa na wodzie lub mleku, kurkuma do żywności, kasza kuskus, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier do ciast, lukrecja, cukiernictwo, majonezy, makarony, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, wyroby cukiernicze, maltoza, marcepan,
marynaty, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żywność
na bazie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka ziemniaczana
do celów spożywczych, mąki orzechowe, melasa do celów
spożywczych, mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa
do celów gospodarstwa domowego, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta z migdałów, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, miód, mleczko pszczele, woda morska do gotowania, herbata mrożona, mrożony jogurt, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, sosy, musztarda,
naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, aromaty
do napojów inne niż esencje, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie,
produkty spożywcze na bazie owsu, owies gnieciony, owies
łuskany, galaretki owocowe, słodycze, płatki owsiane, pasta
migdałowa, przyprawa pasta z soi, pastylki, cukierki, paszteciki, pesto, pielmieni, pierogi z nadzieniem mięsnym, przyprawa pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki, cukierki,
sosy z pomidorów, potrawy na bazie mąki, pralinki, propolis,
lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, mąka pszenna, ptifurki, ciasteczka, puddingi, relish - sos przyprawowy na bazie
owoców lub warzyw, preparaty roślinne zastępujące kawę,
mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka ryżowe, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, przyprawa czosnek siekany, siemię lniane do celów spożywczych dla
ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze
do ssania, słodycze ozdobne na choinki, słodziki naturalne,
ekstrakt słodu do celów spożywczych, herbatniki słodowe,
słód do celów spożywczych, soda spożywcza, przyprawa
pasta z soi, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, lody, sosy,
przyprawy, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, substytuty
kawy, suchary, sushi, syrop cukrowy, przyprawa szafran, środki wiążące do lodów spożywczych, tabule, sałatka z kuskus,
tako, mąka tapioka do celów spożywczych, tarty z owocami,
tortille, aromat wanilia, wanilina, aldehyd, substytut wanilii,
wareniki, pierogi z nadzieniem, wermiszel, woda morska
do gotowania, przyprawa wodorosty, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zakwas, zaczyn, przekąski ze zboża, preparaty
zbożowe, ziele angielskie, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, przyprawy zioła konserwowane, esencje do żywności, inne niż esencje eteryczne i oleje aromatyczne,
32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owo-
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ców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane,
pastylki do napojów gazowanych, proszki do napojów gazowanych, piwo imbirowe, sok jabłkowy, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, napoje bezalkoholowe, lemoniada, syropy do lemoniady, preparaty do sporządzania likierów, woda,
woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej,
wody mineralne, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, bezalkoholowe napoje owocowe, napoje serwatkowe, orszada, bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje
z owoców bezalkoholowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy,
napój, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
napoje serwatkowe, sok jabłkowy, soki warzywne, napoje,
sorbety, napoje, woda stołowa, syropy do napojów, moszcz
z winogron, niesfermentowany, woda gazowana, preparaty
do produkcji wody gazowanej, woda sodowa, woda stołowa.
(210) 509370
(220) 2020 01 23
(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, DE
(540) (znak słowny)
(540) Oreel
(510), (511) 3 produkty do higieny jamy ustnej przeznaczone do łagodzenia, uśmierzania bólu i chłodzenia dziąsła (niemedyczne), 5 preparaty farmaceutyczne do leczenia dziąseł,
naturalne środki lecznicze do leczenia dziąseł.
(210)
(731)
(540)
(540)

509815
(220) 2020 09 22
KUCZYŃSKA ŻAKLINA ROOKIES, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
est 2019 Rookies FITBOXING

(531)

02.01.08, 02.03.08, 02.07.02, 02.07.13, 01.01.02, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, usługi klubów zdrowia
(zdrowie i ćwiczenia fizyczne), usługi trenera osobistego,
usługi trenerskie.
(210)
(731)
(540)
(540)

510118
(220) 2020 02 12
BOJAROWSKA MAŁGORZATA P.P.H.U., Włocławek
(znak słowno-graficzny)
QURILLA
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 dodatki bazowe o smaku wołowiny i kurczaka, dodatki do dań w szczególności konserwowane, suszone
oraz gotowane owoce i warzywa, dodatki do dekorowania
sałatek w tym posypka z cebuli prażonej oraz prażonego
boczku, posypka do panierowania mięs, drobiu, ryb i nabiału, sproszkowane mieszanki przypraw smakowych oraz
środków konserwujących w szczególności do marynowanych mięs, drobiu i ryb, sproszkowane mieszanki z warzyw
do przyprawiania zup, zalew i sosów, 35 badania marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, radia, telewizji i prasy, udzielanie licencji
na wyroby, produkty i towary dla osób trzecich.
511265
(220) 2020 03 10
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECOMORRENO CZEKOLADA DO PICIA o obniżonej
zawartości tłuszczu 43% KAKAO
(210)
(731)

(531) 06.19.15, 05.07.06, 19.03.25, 27.05.01, 19.03.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie czekolady, napój czekoladowy
instant, czekolada w proszku, czekolada do picia, wyroby
z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane, krem czekoladowy, kremy czekoladowo-orzechowe.
512195
(220) 2020 04 04
ARPAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IA ARPAPOL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 składniki przeznaczone do gaszenia ognia
i zabezpieczające przed ogniem- tylko preparaty chemiczne
i surowce naturalne, 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie: składniki przeznaczone do gaszenia ognia
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i zabezpieczające przed ogniem- tylko preparaty chemiczne i surowce naturalne oraz urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne.
(210) 512200
(220) 2020 04 06
(731) BORUCKI MICHAŁ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) mijabo
(510), (511) 16 drukowane reprodukcje obrazów, obrazy, obrazy i zdjęcia, obrazy oprawione lub nie- malarstwo, odbitki
artystyczne graficzne, odbitki sitodrukowe, portrety, prace
malarskie i kaligraficzne, reprezentacje graficzne jako rysunki, obrazy, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne,
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, buty damskie, buty
do kostki, buty płócienne, buty skórzane, buty sznurowane,
buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie dla kobiet, obuwie
dla mężczyzn, obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie
i damskie, tenisówki - obuwie, tenisówki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy z kapturem, bluzy dresowe, bluzy sportowe,
bluzki, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki dżinsowe, kurtki- odzież,
kurtki skórzane, odzież codzienna, odzież gotowa, odzież dżinsowa, odzież damska, odzież męska, odzież skórzana, odzież
wełniana, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież ze skóry, płaszcze skórzane, płaszcze z materiału dżinsowego, odzież ze skóry, t-shirty z krótkim rękawem,
41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych, edukacja,
rozrywka i sport, edycja zdjęć, fotografia, montaż filmów,
produkcja filmów animowanych, produkcja filmów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja nagrań wideo,
produkcja obrazów animowanych, realizacja filmów animowanych, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, tworzenie filmów rysunkowych, malowanie portretów,
organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, usługi galerii sztuki,
usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, 42 usługi w zakresie projektowania,
usługi artystów grafików, doradztwo projektowe, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem, grafika artystyczna,
planowanie przestrzenne-projektowanie wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie i opracowywanie stron internetowych,
projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
www, projektowanie mody, projektowanie odzieży, obuwia
i nakryć głowy, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie produktów, projektowanie ubrań,
projektowanie wizualne, projektowanie wzorów, renderowanie grafiki komputerowej- obróbka cyfrowa obrazów, usługi
artystów grafików, usługi graficzne, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektów graficznych,
usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw,
usługi projektowania architektonicznego, usługi projektowe
w zakresie opracowań graficznych, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania- projektowanie, usługi
w zakresie projektowania stron internetowych, usługi związane z projektowaniem graficznym w zakresie sztuki, wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.
(210) 512701
(220) 2020 04 22
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT3/2021
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(540) SaFety VIEW

(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01
(510), (511) 10 przyłbice ochronne dla personelu medycznego i stomatologów, folie wymienne do przyłbic ochronnych, osłony ochronne na twarz do użytku chirurgicznego,
osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku medycznego, 35 usługi
w zakresie sprzedaży materiałów pomocniczych dla lekarzy
stomatologów i personelu medycznego, sprzedaż poprzez
sieć komputerową (e-sklep) materiałów pomocniczych oraz
artykułów ochrony osobistej dla lekarzy stomatologów i personelu medycznego.
513609
(220) 2020 05 18
PSPG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki-Kiełpin
(540) (znak słowny)
(540) KAZIK
(510), (511) 6 pojemniki metalowe do przechowywania
i wydawania produktów bhp, 7 automaty przemysłowe,
automaty sprzedające, automaty dystrybucyjne, dystrybutory automatyczne, automaty do zarządzania wydawaniem
produktów bhp, automaty umożliwiające zwrot produktów
bhp, automaty na kartę, części i wyposażenie do automatów sprzedających, części i wyposażenie do automatów
dystrybucyjnych, 9 urządzenia wspomagające zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzenie służące do wysyłania, przesyłania i odbierania danych pomiędzy serwerami i urządzeniami elektronicznymi, urządzenia służące zarządzaniu bazami danych, urządzenia i nośniki do przechowywania danych, urządzenia służące do zdalnego zarządzania
procesami, oprogramowanie systemowe i do wspierania
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie komputerowe wspierające procesy, oprogramowanie komputerowe wspierające
zarządzanie bazami danych, cyfrowe nośniki danych, karty
magnetyczne, karty elektroniczne, karty służące identyfikacji osób i uprawnień, czytniki kart, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem automatów sprzedających
na monety, wynajem automatów sprzedających na karty,
przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
w zakresie automatów przemysłowych, automatów sprzedających, automatów dystrybucyjnych, dystrybutorów automatycznych, automatów do zarządzania wydawaniem
produktów bhp, automatów umożliwiających zwrot produktów bhp, usługi handlu hurtowego w zakresie automatów
przemysłowych, automatów sprzedających, automatów dystrybucyjnych, dystrybutorów automatycznych, automatów
do zarządzania wydawaniem produktów bhp, automatów
umożliwiających zwrot produktów bhp, usługi sprzedaży
detalicznej świadczonej on-line, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, sortowanie danych w bazach danych, 37 montaż,
instalacja, przegląd, czyszczenie, naprawa i konserwacja automatów przemysłowych, automatów sprzedających, automatów dystrybucyjnych, dystrybutorów automatycznych,
(210)
(731)
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automatów do zarządzania wydawaniem produktów bhp,
automatów umożliwiających zwrot produktów bhp, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo w dziedzinie
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego i komputerowych baz
danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja
komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego do komunikacji między różnymi urządzeniami
sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy
systemów komputerowych, programowanie komputerów
i urządzeń mobilnych, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego
i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie
opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software, hardware i firmware, systemów opracowania
danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych,
zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc techniczna
w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych
sieci, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, projektowanie komputerowych baz danych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania
w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych, tworzenie
platform komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.
514149
(220) 2020 05 29
INTERNETOWY AGENT UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) beesurance
(510), (511) 35 porównywanie usług finansowych on-line,
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,
(210)
(731)
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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.
514310
(220) 2020 06 03
ZNAK ZOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Staw
(540) (znak słowny)
(540) ERLA BAC
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, 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, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty i materiały chemiczne
dla filmu, fotografii i drukowania, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, tworzywa sztuczne
w postaci surowców, tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice
syntetyczne i 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 higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

(210)
(731)

515656
(220) 2020 07 07
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADOWSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 27.05.25
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe,
towary z metali nieszlachetnych: sprężarki chłodnicze, skraplacze natryskowo wyparne, płaszczowo - rurowe, zbiorniki
chłodnicze, chłodnice, metalowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, skraplaczy, pomp i innych ele-

Nr ZT3/2021

mentów składowych instalacji przemysłowych, parowniki,
wymienniki (np. metalowe zawory: odcinające, trójdrogowe,
regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki, złączki metalowe) automatyka, chillery amoniakalne, maszynownie chłodnicze,
maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały wentylacyjne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, naprawy sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników,
naprawy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania,
usługi instalacyjne: usługi w zakresie wykonywania instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników,
zbiorników, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego: projektowania i ulepszania: urządzeń
i oprogramowania do mechanicznego uczenia się, urządzeń
i oprogramowania do wielowarstwowego systemu podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, układów
sterowania i automatyki elektronicznej dla procesów technologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń i armatury: instalacji
chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
515657
(220) 2020 07 07
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADOWSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.25, 26.11.03
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe,
towary z metali nieszlachetnych: sprężarki chłodnicze, skraplacze natryskowo wyparne, płaszczowo - rurowe, zbiorniki
chłodnicze, chłodnice, metalowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, skraplaczy, pomp i innych elementów składowych instalacji przemysłowych, parowniki,
wymienniki (np. metalowe zawory: odcinające, trójdrogowe,
regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki, złączki metalowe) automatyka, chillery amoniakalne, maszynownie chłodnicze,
maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały wentylacyjne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, naprawy sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników,
naprawy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania,
usługi instalacyjne: usługi w zakresie wykonywania instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników,
zbiorników, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
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oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego: projektowania i ulepszania: urządzeń
i oprogramowania do mechanicznego uczenia się, urządzeń
i oprogramowania do wielowarstwowego systemu podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, układów
sterowania i automatyki elektronicznej dla procesów technologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń i armatury: instalacji
chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
515662
(220) 2020 07 07
SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADOWSKI
(210)
(731)

(540) Caramel Fudge

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18,
03.04.02, 06.01.02, 26.13.99, 28.01.99
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki metalowe,
towary z metali nieszlachetnych: sprężarki chłodnicze, skraplacze natryskowo wyparne, płaszczowo - rurowe, zbiorniki
chłodnicze, chłodnice, metalowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, skraplaczy, pomp i innych elementów składowych instalacji przemysłowych, parowniki,
wymienniki (np. metalowe zawory: odcinające, trójdrogowe,
regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki, złączki metalowe) automatyka, chillery amoniakalne, maszynownie chłodnicze,
maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały wentylacyjne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 37 usługi budowlane, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, naprawy sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbiorników,
naprawy instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania,
usługi instalacyjne: usługi w zakresie wykonywania instalacji
chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników,
zbiorników, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne,
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego: projektowania i ulepszania: urządzeń
i oprogramowania do mechanicznego uczenia się, urządzeń
i oprogramowania do wielowarstwowego systemu podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, układów
sterowania i automatyki elektronicznej dla procesów technologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń i armatury: instalacji
chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
(210) 516765
(220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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516770
(220) 2020 08 04
SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(znak słowno-graficzny)
Caramel Fudge QUALITY TRADE MARK
ORIGINAL AL MADDAH Since 1951

(531)

27.05.01, 03.04.02, 06.01.02, 26.13.99, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.13,
28.01.99
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.
(210) 516772
(220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 06.01.02, 26.13.99, 28.01.99
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.
(210) 516773
(220) 2020 08 04
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD., Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Caramel Fudge The Original QUALITY TRADE MARK
ORIGINAL AL MADDAH Since 1951

bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

27.05.01, 29.01.15, 03.04.02, 06.01.02, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18, 26.13.99, 26.01.06, 26.01.18, 28.01.99
(510), (511) 30 słodycze, cukierki, cukierki ciągutki, pomadki
[cukierki], krówka [cukierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, batony, guma do żucia, syropy, polewy.

Nr ZT3/2021

517523
(220) 2020 08 26
T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Bangkok, TH
(znak słowno-graficzny)
MAN SOME

(531)

517263
(220) 2020 08 18
KUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCA

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, konstrukcje metalowe, części konstrukcji metalowych, zbiorniki i pojemniki
metalowe, 9 instalacje elektryczne, elektryczne instalacje
sterujące, 11 cysterny, 12 lokomotywy, nadwozia do pojazdów, nadwozia do wagonów kolejowych, przyczepy, naczepy, 40 cieplna obróbka metali, obróbka metali, odlewanie
metali, odlewanie stopów, odlewanie kokilowe, 42 badania
i analizy naukowe, badania techniczne, prace rozwojowe
w zakresie produktów.
(210)
(731)
(540)
(540)

517521
(220) 2020 08 26
T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd., Bangkok, TH
(znak słowno-graficzny)
S SPONSOR

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 01.01.02
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki owocowe wzbogacone witaminami, napoje bezalkoholowe, wzbogacone
witaminami, napoje elektrolityczne, napoje serwatkowe,
nektary owocowe (bezalkoholowe), napoje na bazie soi,
napoje roślinne, napoje ziołowe nie do celów leczniczych,
napoje izotoniczne, woda źródlana, soki z warzyw, aperitify
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do sporządzania napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 25.01.01, 26.04.02,
26.04.14, 26.04.18
(510), (511) 34 tytoń, papierosy, przybory dla palaczy, gilzy
papierosowe, bibułki papierosowe, bloczki bibułki papierosowej, filtry do papierosów, zestawy do skręcania papierosów, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów
leczniczych, papierośnice, popielniczki dla palaczy, pojemniczki na tytoń, woreczki na tytoń, buteleczki na gaz płynny
do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy, zapałki.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.07.07
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, soki owocowe wzbogacone witaminami, napoje bezalkoholowe, wzbogacone
witaminami, napoje elektrolityczne, napoje serwatkowe,
nektary owocowe (bezalkoholowe), napoje na bazie soi,
napoje roślinne, napoje ziołowe nie do celów leczniczych,
napoje izotoniczne, woda źródlana, soki z warzyw, aperitify

517919
(220) 2020 09 07
DRUCHKIV BOGDAN, Kosów, UA
(znak słowno-graficzny)
FIRST ORIGINAL COMPANEROS

518079
(220) 2020 09 08
KLEĆ MARIUSZ DIRAUDIO, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WAVector

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt audio, urządzenia hi-fi, kable audio, złącza audio, głośniki, 35 udostępnianie i wynajem przestrzeni
reklamowej w Internecie, ogłoszenia drobne, 38 zapewnienie dostępu do platform i portali w Internecie.

Nr ZT3/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

518086
(220) 2020 09 08
NARODOWY INSTYTUT KULTURY
I DZIEDZICTWA WSI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NARODOWY INSTYTUT KULTURY
I DZIEDZICTWA WSI TRADYCYJNA GĘŚ WIEJSKA
(210)
(731)
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(531) 07.01.24, 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 37 usługi budowlane, naprawy okien, drzwi, rolet,
bram garażowych, klimatyzacji i wentylacji, usługi instalacyjne okien, drzwi, rolet, bram garażowych, klimatyzacji
i wentylacji.
(210)
(731)
(540)
(540)

518130
(220) 2020 09 10
GABRYSIAK ROBERT ELMEDICO, Helenowo
(znak słowno-graficzny)
wellmedico

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 03.07.06
(510), (511) 29 gęsina, potrawy i produkty z gęsiny wytworzone na podstawie określonego standardu.
(210)
(731)
(540)
(540)

518109
(220) 2020 09 09
KROSNOWSKI JAKUB ANDRZEJ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ICB

(531)

03.13.01, 03.13.24, 02.09.25, 27.05.01, 02.03.02, 02.03.16,
29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia do drenażu limfatycznego, stosowane w presoterapii domowej oraz klinicznej.
518161
(220) 2020 09 11
MOTORQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENSO

(210)
(731)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do wykańczania i gruntowania, silikony, pianki
syntaktyczne wykonane z żywic syntetycznych, impregnaty do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby
lub oleje], 2 emalie do malowania, farby ceramiczne, farby
wodne, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów,
wiążące środki do farb, 6 dachowe rynny metalowe, pokrycia metalowe dachów, złączki rur metalowe, narzędzia
ręczne o napędzie innym niż ręczny, 8 wiertarki ręczne
piersiowe, 11 pisuary (armatura sanitarna), umywalki (części
instalacji sanitarnych), urządzenia do celów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno- kanalizacyjne, akcesoria łazienkowe, kabiny prysznicowe, wanny, grzejniki do centralnego
ogrzewania, bidety, 19 materiały budowlane niemetalowe,
betonowe elementy budowlane, deski drewno budowlane,
deski, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, szkło budowlane, zaprawy
budowlane, beton, betonowe elementy budowlane, cegły,
cement, tynk, zaprawy budowlane, niemetalowe elementy budowlane w postaci płyt, gips, kątowniki niemetalowe,
klinkier, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, rury
niemetalowe, fugi, 37 budownictwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

518114
(220) 2020 09 09
ENGLERT GRZEGORZ SPEKTOS, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
SPEKTOS KULTURA JAKOŚCI

(531)

26.01.01, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.07.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 7 aeratory, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, kosiarki, kosy [maszyny], podkaszarki [maszyny], maszyny rolnicze, nożyce elektryczne, pilarki, piły łańcuchowe, glebogryzarki, myjki ciśnieniowe [maszyny], odkurzacze ogrodowe,
rozdrabniacze, generatory, odśnieżarki, pompy do wody,
42 prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich,
na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie portali internetowych do handlu
elektronicznego.
518162
(220) 2020 09 11
MOTORQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TORQ
(210)
(731)
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(531)

26.15.01, 26.13.25, 29.01.14, 27.05.02, 26.01.01, 26.01.10,
26.01.16, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne, części zamienne do kasków
motocyklowych, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 12 pojazdy, silniki i napędy
do skuterów i rowerów, części do silników, części zamienne do motocykli, motorowerów, quadów, części do skuterów i rowerów, akcesoria do skuterów i rowerów, 25 odzież,
odzież sportowa, a w tym odzież na gimnastykę, odzież wodoodporna, 28 artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach.
518204
(220) 2020 09 13
MAJCHERCZYK ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMY,
Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowny)
(540) Petitippi
(510), (511) 20 budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, meble dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla
zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla kotów, posłania dla zwierząt, przenośne posłania dla
zwierząt domowych, posłania dla psów, posłania dla zwierząt
domowych, 28 zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt
domowych, zabawki i gry dla zwierząt domowych.
(210)
(731)

Nr ZT3/2021

(531)

29.01.14, 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 26.02.07, 26.02.15,
26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z terapią i zabiegami terapeutycznymi, usługi szkoleniowe związane z terapią
i zabiegami terapeutycznymi, usługi szkoleniowe związane
z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez
hipnozę, sympozja, seminaria edukacyjne związane z terapią
i zabiegami terapeutycznymi, organizowanie spotkań z dziedziny edukacji terapeutycznej, nauczanie terapii w zakresie
pracy ciałem, usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
publikacje z dziedziny terapii i zabiegów terapeutycznych,
44 usługi terapeutyczne, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, usługi poradnictwa psychologicznego, doradztwo psychologiczne, konsultacje psychologiczne, terapia psychologiczna dla dorosłych i dzieci, usługi
w zakresie terapii zajęciowej i rehabilitacji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, pilastes terapeutyczny, zabiegi terapeutyczne, masaże terapeutyczne, terapia relaksacyjna.
(210)
(731)
(540)
(540)

518565
(220) 2020 09 23
ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
GIRLS and YOGA

(210) 518257
(220) 2020 09 14
(731) Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf, DE
(540) (znak słowny)
(540) VERTIGO
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy,
herbicydy.
(210) 518365
(220) 2016 08 30
(731) Ludovico Martelli S.r.l., Fiesole, IT
(540) (znak słowny)
(540) PROKRIN
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, mydła, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty toaletowe, płyny do pielęgnacji włosów, balsam
do włosów, rozjaśniacze do włosów, wosk do włosów, kremy
do włosów, żele do włosów, olejki do odżywiania włosów, środki
do nawilżania włosów, preparaty odżywcze do włosów, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, pomady do włosów, pianka
do włosów, odżywki do włosów, maseczki do włosów, serum
do włosów, farby do włosów, preparaty do układania włosów
o długotrwałym działaniu [texturizer], płyny ochronne do włosów, olejek ułatwiający czesanie, odżywki nawilżające do włosów, kremy ochronne do włosów, pianki ochronne do włosów,
płyny do układania włosów, preparaty i środki do włosów, środki
perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty do użytku osobistego
[wyroby perfumeryjne], preparaty do kąpieli, antyperspiranty
[przybory toaletowe], sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, suche szampony, naklejane ozdoby do paznokci, mieszaniny zapachowe potpourri, szampony.
(210)
(731)
(540)
(540)

518533
(220) 2020 09 21
WĘGRZYN ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
terapia to NIE WSTYD

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, kombinezony, podkoszulki, t-shirty,
rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki,
buty do uprawiania sportów, półbuty, klapki, sandały, kamizelki,
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, topy do jogi, skarpety do jogi, buty
do jogi, koszulki do jogi, spodnie do jogi, 27 dywany, chodniki
i maty, maty gimnastyczne i sportowe, maty do jogi, 28 sprzęt
sportowy oraz gimnastyczny, przyrządy gimnastyczne, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, akcesoria
do pływania, ochraniacze nóg i rąk przeznaczone do uprawiania sportu i gimnastyki, nakolanniki sportowe i gimnastyczne,
piłki gimnastyczne, rowerki gimnastyczne, worki treningowe,
ciężarki, bloczki do jogi, paski do jogi, chusty do jogi, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za pośrednictwem sieci
Internet sprzętu sportowego i gimnastycznego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, dodatków do odzieży, urządzeń mechanicznych wspomagających ruch fizyczny, akcesoriów i przyrządów
sportowych, dywanów, chodników i maty do jogi, rękodzieła,
utworów artystycznych w tym obrazów, rzeźb, grafik, szkiców,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo-eksportowe,
doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 41 usługi edukacyjne, organizowanie szkoleń i warsztatów o dotyczących doskonalenia umiejętności psycho-ruchowych, szkoły jogi, publikowanie tekstów i książek dotyczących
doskonalenia umiejętności psycho-ruchowych, prowadzenie
zjazdów, sympozjów, konferencji.

Nr ZT3/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

518610
(220) 2020 09 22
ATR AGROHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NTS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 nawozy, nawozy azotowe, nawozy mineralne,
35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej zapewnienia platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług dla rolnictwa i ogrodnictwa.
518667
(220) 2020 09 24
REFEEL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Refeel.
(210)
(731)

oraz kosmetykami, usługi informacyjne dla konsumentów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej: środkami chemii gospodarczej oraz kosmetykami, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, usługi sklepów detalicznych
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.
518969
(220) 2020 09 30
TEC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jagodowy Chruśniak
(210)
(731)

(531) 29.01.05, 27.05.01, 05.07.09
(510), (511) 31 świeże owoce.
(531) 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty do czyszczenia i odświeżania, chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi,
chusteczki zawierające preparaty czyszczące, detergenty, detergenty do użytku domowego, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do użytku w gospodarstwie domowym,
detergenty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek
do naczyń, detergenty do zmywarek w postaci żelu, kostki
mydła do czyszczenia do użytku domowego, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mydło w płynie do mycia naczyń,
płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do zmywarek,
płyny do czyszczenia, płyny do mycia, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące do czyszczenia rur
kanalizacyjnych, preparaty myjące, preparaty do zmywania
naczyń, preparaty odtłuszczające do celów domowych, proszek do zmywarek, proszki do prania, środki czyszczące, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, tabletki
do zmywarek, żele do mycia toalet, kosmetyki do użytku
osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki],
kremy na noc [kosmetyki], kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki
zawierające kwas hialuronowy, pianki [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki nawilżające
do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki],
35 usługi w zakresie handlu: środkami chemii gospodarczej

17

519022
(220) 2020 10 01
LEAD BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuropatnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB lead brokers
(210)
(731)

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

519120
(220) 2020 10 05
MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE, Wołomin
(znak słowno-graficzny)
mdk WOŁOMIN

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe.
519167
(220) 2020 10 06
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO Trzy MŁYNY
Najwyższa jakość składników, rzemieślnicza
receptura, staranna kontrola wszystkich etapów
warzenia - to klucz do smaku naszego piwa.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 37 montaż instalacji fotowoltaicznych, 42 projektowanie instalacji fotowoltaicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 29.01.15, 27.01.05, 25.01.01, 07.01.13, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe.
519218
(220) 2020 10 07
POLISH VIBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH VIBE
(210)
(731)

Nr ZT3/2021

519585
(220) 2019 06 27
California Rice Commission, Sacramento, US
(znak słowno-graficzny)
%100 ORIGINAL CALIFORNIA CALROSE

(531) 05.07.02, 26.01.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ryż.
(210)
(731)
(540)
(540)

519589
(220) 2020 10 15
PAPROCKI ARTUR RYSZARD, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
THE DOG SPA GROOMING SALON

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 41 nauczanie języka.
519272
(220) 2020 10 08
BARTKÓW MARIA, BARTKÓW WINICJUSZ 100%
SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) STOPRO
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 rozrywka.

(210)
(731)

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

519320
(220) 2020 10 12
KACZMAREK GRZEGORZ 3S SYSTEM, Łódź
(znak słowno-graficzny)
3S SYSTEM INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE sun smile
satisfaction

(531) 27.05.01, 14.07.20, 03.01.08
(510), (511) 44 usługi w zakresie pielęgnacji psów, higiena
i pielęgnacja urody zwierząt, hodowla zwierząt, hodowla
psów, fryzjerstwo, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami
domowymi, pielęgnacja urody zwierząt, strzyżenie psów,
usługi kosmetyczne dla psów, usługi mycia zwierząt domowych, zwierzęta (hodowla), zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne), usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

519616
(220) 2020 10 16
KUSTRA DARIUSZ MOON, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Nadmorskie Przedszkole

Nr ZT3/2021
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.05.08, 01.03.02
(510), (511) 41 przedszkola, nauczanie przedszkolne, usługi
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, żłobki
i ośrodki opieki dziennej, żłobki dla dzieci, opieka nad dziećmi w klubach malucha, opieka nad dziećmi w żłobkach.
(210)
(731)
(540)
(540)

519636
(220) 2020 10 19
BAKIER MICHAŁ, Grabówka
(znak słowno-graficzny)
Barć Podlaska

(531) 27.05.01, 03.13.05
(510), (511) 30 miód, miód biologiczny do spożycia przez
ludzi, cukier, miód, melasa, miód [do celów spożywczych],
miód naturalny, naturalny miód dojrzały, miodowe cukierki
(nie do celów medycznych), miód ziołowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

519649
(220) 2020 10 16
Hermes Arzneimittel GmbH, Pullach, DE
(znak słowno-graficzny)
cystofree.
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(531) 26.15.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, belki z metali
nieszlachetnych do systemów szalowania, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, artykuły
metalowe do użytku w budownictwie, belki budowlane z metalu, belki metalowe do celów budowlanych, belki metalowe,
belki stropowe z żelaza lub stali, belki z metali nieszlachetnych
do budynków, belki z metalu, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe, drobnica metalowa do budynków, dźwigary metalowe, dźwigary metalowe
do budynków, dźwigary metalowe do użytku w budownictwie,
filary metalowe, formy metalowe do wytwarzania produktów
betonowych, gotowe elementy budowlane [metalowe], głowice metalowe będące częściami filarów, konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe do budowli), konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], kratownice metalowe, materiały
metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, materiały
metalowe dla budownictwa, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe, modułowe elementy
budowlane, metalowe szalunki do betonu, kratownice [kładki]
metalowe, metalowe pomosty robocze stosowane do rusztowań, metalowe pomosty robocze, metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], 19 szalunki niemetalowe do betonu,
szalowanie niemetalowe, rusztowania niemetalowe, belki,
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
kratownice niemetalowe, dźwigary niemetalowe, niemetalowe
pomosty robocze do użytku w rusztowaniach, niemetalowe
pomosty robocze stosowane do rusztowań.
519731
(220) 2020 10 20
CORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InSpire
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty medyczne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne do suplementów diety, preparaty do opieki zdrowotnej, preparaty dietetyczne dla potrzeb opieki zdrowotnej, zwłaszcza
z dodatkiem witamin, preparaty witaminowe, mineralne
i zawierające pierwiastki śladowe oraz ich kombinacje, produkty lecznicze i farmaceutyczne, w szczególności preparaty z ekstraktami roślinnymi, w tym także w połączeniu
z innymi substancjami czynnymi, w szczególności w postaci
herbat, kapsułek, tabletek, granulatów i proszków, preparaty do profilaktyki i leczenia zapalenia pęcherza, suplementy
diety, w tym na bazie witamin, minerałów lub pierwiastków
śladowych lub ich kombinacji, wszystkie wyżej wymienione
towary - w miarę możliwości - także w postaci musujących
tabletek, granulatów i proszków do sporządzania napojów
bezalkoholowych.
519679
(220) 2020 10 19
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Koszajec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAUMA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06
(510), (511) 5 alkaloidy i aminokwasy do celów medycznych,
anestetyki, antybiotyki, antyseptyki, balsamy do celów medycznych, białkowe suplementy diety, preparaty biologiczne dla celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów
medycznych, chinina do celów medycznych, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, chloroform, chemiczne przewodniki
do elektrod elektrokardiografów, etery do celów farmaceutycznych, gazy do celów medycznych, hematogen, implanty
chirurgiczne powstałe z komórek macierzystych, kompresy,
leki do użytku medycznego, środki nasenne, środki uspokajające, leki wzmacniające, zioła lecznicze.
(210) 519953
(220) 2020 10 26
(731) Vina Concha y Toro S.A., Santiago, CL
(540) (znak słowny)
(540) PATAGONIA CONO SUR
(510), (511) 33 wina, wina musujące.
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(210) 519960
(220) 2020 10 27
(731) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT3/2021

rę, serum pielęgnacyjne, zestawy kosmetyków, 5 farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, lecznicze kremy do ciała, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych.
520071
(220) 2020 10 27
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEVOLIUM
(210)
(731)

(531) 24.17.05, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 11 oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie kopułowe
do mebli, oświetlenie wystawowe, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie ścienne,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
520046
(220) 2020 10 27
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRASHE

(210)
(731)

(531) 29.01.05, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, krem do twarzy, kremy do skóry, maski
kosmetyczne, serum do twarzy do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, 5 preparaty do leczenia trądziku, kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], leczniczy krem
do twarzy, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
skóry.
520073
(220) 2020 10 27
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITYVER

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 24.17.02
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy do skóry, kremy ujędrniające
skórę, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, serum
pielęgnacyjne, zestawy kosmetyków, 5 farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, lecznicze kremy do ciała, preparaty do pielęgnacji
skóry do celów medycznych.
520057
(220) 2020 10 27
FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vialise

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do redukcji cellulitu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
do skóry, kremy do redukcji cellulitu, kremy ujędrniające skó-

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.11, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry
głowy, szampony, zestawy kosmetyków, 5 lecznicze kuracje
do skóry głowy, lecznicze płyny do włosów, płyny do celów
farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, szampony lecznicze, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze.
520217
(220) 2020 10 31
TUCASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SECRETOS DE ESPAÑA
(210)
(731)

Nr ZT3/2021
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(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.04.22
(510), (511) 29 ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
olej z oliwek jadalny, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia.
520227
(220) 2020 11 02
RÓŻALSKA URSZULA ZBILANSOWANA.PL DIETETYK,
Czajowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZBILANSOWANA.PL
(210)
(731)

(531)

05.09.19, 26.01.03, 26.01.07, 26.01.16, 29.01.12, 27.05.05,
26.13.01
(510), (511) 9 książki audio, książki elektroniczne do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne, nagrania wideo, podcasty, muzyka, filmy i inne
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 41 nauczanie i szkolenia, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość
świadczone on-line, udzielanie informacji edukacyjnych
on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, organizacja webinariów, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania,
świadczenie usług w zakresie programów odchudzania,
badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, ocena kontroli
wagi, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem.
(210)
(731)
(540)
(540)

520238
(220) 2020 10 30
ANTKOWSKI MICHAŁ BEHARMONY, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BE HARMONY

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 30 miód, miód z suszonymi owocami, miód
z owocami, miód z orzechami, miód z owocami leśnymi,
miód z owocami liofilizowanymi, miód z ziołami, miód z dodatkami spożywczymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

520328
(220) 2020 11 03
DOMINIAK MICHAŁ, Łódź
(znak słowno-graficzny)
NIE PŁACĘ ZA PRĄD.PL
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.08, 26.01.16
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, komórki fotowoltaiczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
11 instalacje grzewcze, 40 wytwarzanie energii, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii.
520348
(220) 2020 11 03
GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MENALAC
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego,
mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci,
substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych,
29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach.
(210)
(731)

(210) 520395
(220) 2020 11 04
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DOZ PRODUCT SILVESEPT
(510), (511) 5 spraye lecznicze do gardła, spraye do gardła
[lecznicze].
(210)
(731)
(540)
(540)

520453
(220) 2020 11 05
WeWork Companies LLC, Nowy Jork, US
(znak słowno-graficzny)
we

(531) 27.05.01, 26.01.03
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych i komputerów podręcznych,
mianowicie zarządzanie członkostwem w usługach obiektów
coworkingowych, zamawianie i zarządzanie przydziałami powierzchni biurowej, rezerwowanie sal konferencyjnych, 35 wypożyczanie sprzętu biurowego w obiektach do co-workingu,
informacja o działalności gospodarczej, usługi w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, mianowicie udostępnianie
wsparcia w rozpoczynaniu działalności gospodarczej na rzecz
osób trzecich, świadczenie usług wsparcia biurowego, usługi
on-line z zakresu nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, 36 usługi zarządzania i pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wynajem,
pośrednictwo, leasing i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, biurami i powierzchnią biurową, wynajem powierzchni biurowej, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
wynajem biur do coworkingu z biurkami, prywatnymi biurami,
sprzętem biurowym, działem pocztowym, działem drukowania,
recepcją, kuchnią, salami konferencyjnymi, sprzętem telekomunikacyjnym i innymi udogodnieniami biurowymi, wynajem biur
do coworkingu na godziny, wynajem powierzchni biurowej wyposażonej w sprzęt biznesowy i inne udogodnienia dla nowych
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firm, firm rozpoczynających swoją działalność i firm istniejących,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, barów, stołówek i restauracji, usługi cateringowe, usługi barowe,
udostępnianie ośrodków kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie obiektów konferencyjnych, wystawowych i na spotkania, wynajem obiektów i sal konferencyjnych
na wydarzenia biznesowe i towarzyskie.
520485
(220) 2020 11 06
RINO RINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lusowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK KOGUT PRZEDSZKOLE
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 41 konkursy muzyczne, kształcenie i szkolenia
w dziedzinie muzyki i rozrywki, malowanie twarzy, nauczanie
i szkolenia, ogrody udostępniane publicznie, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich: organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja atrakcji
na obozach letnich, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie przedstawień, organizowanie
rozrywki, organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, planowanie specjalnych imprez, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, rozrywka, świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych,
udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi dekorowania
balonami, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi gier, usługi
informacji o rekreacji, usługi informacji o rozrywce, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie rekreacji, warsztaty do celów
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie
zajęć rekreacyjnych, zapewnianie gier, zajęcia zorganizowane,
dla dzieci [rozrywka / edukacja], przedszkola, usługi przedszkoli,
nauczanie przedszkolne, usługi przedszkoli [edukacja], edukacja
przedszkolna, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, nauka
tańca dla dzieci, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
intelektualnej dzieci, usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności umysłowej dzieci, udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi edukacyjne dla dzieci w postaci
grup zabaw, udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci
placów zabaw dla dzieci, świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, usługi placów zabaw, wypożyczanie zabawek.
520562
(220) 2020 11 07
RAJ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) rajstore BY RAJPOL

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 ortopedyczne wyroby pończosznicze, pończochy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe,
pończochy uciskowe, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, rajstopy uciskowe, skarpety przeciwżylakowe, skarpetki
uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, 18 aktówki, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie,
worki, sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy
na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki
na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
25 apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna termoaktywna,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa
na szyję, bokserki, buty, buty sportowe, chustki [apaszki],
daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty,
kurtki, nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież],
ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkolanówki, podkoszulki
sportowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpety termoaktywne, spodnie pumpy [alladynki],
spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
topy sportowe do rozgrzewki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 35 reklama,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady dostarczane
w wyborze towarów i usług konsumentom, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: ortopedyczne wyroby pończosznicze, pończochy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe,
pończochy uciskowe, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, rajstopy uciskowe, skarpety przeciwżylakowe, skarpetki
uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, aktówki, chusty do noszenia
niemowląt, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt,
parasole, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie,
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worki, sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy
na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki
na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna termo aktywna,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa
na szyję, bokserki, buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], funkcjonalne: koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, futra [odzież],
garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież],
pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkolanówki, podkoszulki sportowe,
podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpety termoaktywne, spodnie pumpy [alladynki], spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, topy sportowe
do rozgrzewki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ortopedyczne wyroby pończosznicze, pończochy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe, pończochy uciskowe, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, rajstopy uciskowe, skarpety
przeciwżylakowe, skarpetki uciskowe do użytku medycznego
lub terapeutycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, aktówki, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, imitacje
skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, obroże dla
zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki, sakiewki, skóra surowa lub
półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici
ze skóry, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry
szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, apaszki [chustki], bielizna osobista,
bielizna termo aktywna, bielizna wchłaniającą pot, biustonosze,
bluzy dresowe, boa na szyję, bokserki, buty sportowe, chustki
[apaszki], daszki [nakrycia głowy] fartuchy [odzież], funkcjonalne
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki,
nakrycia głowy, leggin sy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze,
obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski
[odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki,
podkoszulki bez rękawów, podkolanówki, podkoszulki sportowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki,
skarpety termoaktywne, spodnie pumpy [alladynki], spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, topy
sportowe do rozgrzewki, woalki, welony [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line związane z następującymi
produktami: ortopedyczne wyroby pończosznicze, pończochy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe,
pończochy uciskowe, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, rajstopy uciskowe, skarpety przeciwżylakowe, skarpetki
uciskowe do użytku medycznego lub terapeutycznego, wyroby pończosznicze uciskowe, aktówki, chusty do noszenia
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niemowląt, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne
[wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt,
parasole, plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie,
worki, sakiewki, skóra surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy
na ramię, skórzane smycze, teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki
na wizytówki, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna termo aktywna,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa
na szyję, bokserki, buty sportowe, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, futra [odzież],
garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież],
pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkolanówki, podkoszulki sportowe,
podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, skarpety termoaktywne, spodnie pumpy [alladynki], spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe,
sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, topy sportowe
do rozgrzewki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze, usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ortopedyczne wyroby pończosznicze, pończochy do celów medycznych, pończochy przeciwżylakowe, pończochy uciskowe, przeciwżylakowe wyroby pończosznicze, rajstopy uciskowe, skarpety przeciwżylakowe, skarpetki uciskowe do użytku
medycznego lub terapeutycznego, wyroby pończosznicze
uciskowe, aktówki, chusty do noszenia niemowląt, etui na klucze, imitacje skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne,
nici ze skóry, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele,
obroże dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, plecaki,
portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej,
pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, worki, sakiewki, skóra
surowa lub półprzetworzona, wyprawione skóry, skóry zwierzęce, nici ze skóry, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
teczki, torby, torby na kółkach, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, pojemniki na wizytówki, wykończenia
i dekoracje ze skóry do mebli, apaszki [chustki], bielizna osobista, bielizna termo aktywna, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, bokserki, buty sportowe,
chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież],
funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie
termoaktywne, futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki
[bielizna], kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe,
podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkolanówki, podkoszulki sportowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki,
skarpetki, skarpety termoaktywne, spodnie pumpy [alladynki],
spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki,
topy sportowe do rozgrzewki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
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520564
(220) 2020 11 07
SZYMCZAK GRZEGORZ, PINIS PIOTR COLETTO
SPÓŁKA CYWILNA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOKKY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.10
(510), (511) 12 wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki golfowe [pojazdy], wózki ręczne
bagażowe, wózki na zakupy, elektryczne wózki inwalidzkie,
wózki inwalidzkie napędzane ręcznie, przyczepki rowerowe, rowery, koła pojazdów, kółka samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, hamulce
do pojazdów, hamulce do rowerów, klocki hamulcowe
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny
hamulcowe do pojazdów, kołpaki, napinacze do szprych
do kół, dętki ogumienia do kół pojazdów, gumowe bieżniki
opon, opony bezdętkowe do rowerów, opony do pojazdów, obręcze do piast kół, obręcze kół do rowerów, osie
pojazdów, piasty kół pojazdów, piasty do rowerów, szprychy do rowerów, błotniki do rowerów, dętki do rowerów,
dzwonki do rowerów, kierownice do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, łańcuchy rowerowe, pedały do rowerów, podpórki do pojazdów
jednośladowych, pokrycia siodełek rowerów, przerzutki
do rowerów, ramy do rowerów, siodełka do rowerów, siatki
bagażowe do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, kosze
przystosowane do rowerów, kosze do wózków dziecięcych,
bagażniki do pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na wózki
dziecięce, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
podwozia pojazdów, 18 nosidełka kangurki niemowlęce,
nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, chusty do noszenia niemowląt, parasole i parasolki, plecaki, plecaki
uczniowskie, plecaki turystyczne, sznurkowe siatki na zakupy, torby zakupowe, torby, torby turystyczne, torby na kółkach, torebki, 20 chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące
[ozdoby], łóżeczka dla małych dzieci, meble dla niemowląt,
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, figurki z wosku, figurki wykonane
z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki],kojce, maty do kojców dziecięcych, przenośne kołyski, kosze
niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze do noszenia dzieci,
kosze dla niemowląt, materace, meble, parawany [meble],
poduszki, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport],
pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki,
wieszaki i haczyki na ubrania, wyroby stolarskie, wysokie
krzesła dla dzieci, 35 agencje importowe i eksportowe, usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wózki dziecięce, elektryczne wózki inwalidzkie, wózki
inwalidzkie napędzane ręcznie, rowery, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, pąsy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, chusty do noszenia
niemowląt, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby],
łóżeczka dla małych dzieci, meble dla niemowląt, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
figurki z drewna, figurki z wosku, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], kojce,
maty do kojców dziecięcych, przenośne kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze do noszenia dzieci, ko-

Nr ZT3/2021

sze dla niemowląt, materace, parawany [meble], poduszki,
pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pościel,
oprócz bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki, wieszaki i haczyki na ubrania, wyroby stolarskie, wysokie krzesła
dla dzieci, meble, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wózki dziecięce, elektryczne
wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie napędzane ręcznie,
rowery, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, chusty do noszenia niemowląt, chodziki dla dzieci,
dekoracje wiszące [ozdoby], łóżeczka dla małych dzieci,
meble dla niemowląt, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, figurki z. drewna, figurki z wosku,
figurki wykonane z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], kojce, maty do kojców dziecięcych,
przenośne kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką,
kosze do noszenia dzieci, kosze dla niemowląt, materace,
parawany [meble], poduszki, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pościel, oprócz bielizny pościelowej,
skrzynki na zabawki, wieszaki i haczyki na ubrania, wyroby
stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci, meble, usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: wózki dziecięce, elektryczne wózki, inwalidzkie, wózki
inwalidzkie napędzane ręcznie, rowery, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, chusty do noszenia
niemowląt, chodziki dla dzieci, dekoracje wiszące [ozdoby],
łóżeczka dla małych dzieci, meble dla niemowląt, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, figurki z wosku, figurki wykonane z tworzyw
sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], kojce, maty
do kojców dziecięcych, przenośne kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze do noszenia dzieci, kosze dla
niemowląt, materace, parawany [meble], poduszki, pojemniki niemetalowe [składowanie, transport], pościel, oprócz
bielizny pościelowej, skrzynki na zabawki, wieszaki haczyki
na ubrania, wyroby stolarskie, wysokie krzesła dla dzieci,
meble, usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wózki dziecięce, elektryczne
wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie napędzane ręcznie,
rowery, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, nosidełka kangurki niemowlęce, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, chusty do noszenia niemowląt, chodziki dla dzieci,
dekoracja wiszące [ozdoby], łóżeczka dla małych dzieci,
meble dla niemowląt, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, figurki z wosku,
figurki wykonane z tworzyw sztucznych, jaśki nadmuchiwane [poduszki], kojce, maty do kojców dziecięcych, przenośne kołyski, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze
do noszenia dzieci, kosze dla niemowląt, materace, parawany [meble], poduszki, pojemniki niemetalowe [składowanie,
transport], pościel, oprócz bielizny pościelowej, skrzynki
na zabawki, wieszaki i haczyki na ubrania, wyroby stolarskie,
wysokie krzesła dla dzieci, meble.
(210) 520575
(220) 2020 11 09
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) BURVEGER
(510), (511) 29 kabanosy wegetariańskie, wędliny wegetariańskie, substytuty mięsa, roślinne substytuty mięsa, kiełbaski
wegetariańskie, pasztet warzywny, gotowe posiłki składające
się głównie z substytutów mięsa, substytuty drobiu, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie
tofu, przekąski na bazie warzyw, przystawki na bazie warzyw,
przeciery warzywne, sałatki warzywne, hummus, tofu, bur-
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gery sojowe, burgery warzywne, gotowe produkty z warzyw,
kotlety sojowe, kotlety z tofu, mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, substytuty mięsa na bazie warzyw,
warzywa mrożone, warzywa rosołowe, koncentraty zup, kostki
bulionowe, mieszanki do zup, pasty do zup, wywar, bulion, wywar z warzyw, zupy, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tłuszcze jadalne, mieszanka olejów [do celów spożywczych],
oleje jadalne, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie sera,
mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, mięso gotowane,
mięsa wędzone, suszone mięso, mięso mrożone, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso siekane], przekąski mięsne, szynka, kabanosy, surowe kiełbasy, 30 bagietki z nadzieniem, bułki
nadziewane, kanapki, chipsy [produkty zbożowe], zawijana
kanapka typu wrap, paszteciki, placki z nadzieniem z warzyw,
naleśniki, krakersy o smaku warzyw, puddingi, pierożki ravioli,
pizza, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], lasagne, makarony zawierające nadzienia, cheeseburgery, ciasto makaronowe
nadziewane, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, miękkie precle,
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, muesli, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe
i przyprawy, dodatki smakowe z mięsa, przyprawy, mieszanki
przypraw, przyprawy do pieczenia, marynaty, sosy, pesto [sos],
zioła do celów spożywczych, preparaty do przygotowywania
sosów do pieczeni, przekąski na bazie zbóż, solone wyroby piekarnicze, mięso w cieście [gotowe], kanapki z mięsem, mrożone
paszteciki z mięsem i warzywami, paszteciki z kiełbaskami, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub
warzyw.
520648
(220) 2020 11 09
LIGHT CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tabli 24
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22,
29.01.12, 27.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.13.01
(510), (511) 42 konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, powielanie programów
komputerowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, programowanie komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, obsługa techniczna baz danych dostępnych przez Internet, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi.
520677
(220) 2020 11 10
EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki
(540) (znak słowny)
(540) darmomodernizacja
(510), (511) 9 urządzenia automatyczne i ich części służące
do kontroli, sterowania urządzeniami grzewczymi, klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, elektroniczne urządzenia automa(210)
(731)

25

tycznej sygnalizacji oraz zdalnego sterowania urządzeniami
grzewczymi, w tym wykorzystujące sieci telekomunikacyjne
i Internet, interfejsy komputerowe, komputery i urządzenia
elektroniczne dla urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, komputerowe urządzenia peryferyjne dla
urządzeń grzewczych, oprogramowanie komputerowe dla
urządzeń grzewczych, 11 urządzenia do ogrzewania: elektryczne, gazowe, olejowe i węglowe kotły grzewcze, elektryczne i gazowe przepływowe podgrzewacze wody, elektryczne
i gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody, wodne grzejniki CO, grzejniki elektryczne i olejowo-elektryczne, naczynia
przeponowo-wyrównawcze dla instalacji CO, palniki olejowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej, zbiorniki ciśnieniowe
wody, instalacje podłogowego ogrzewania pomieszczeń,
rury grzewcze, rozdzielacze wody grzewczej oraz inny osprzęt
do instalacji ogrzewania podłogowego, grzejniki, grzejniki
do centralnego ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy
grzejne, kotły grzewcze, kotły do pralni, urządzenia zasilające
do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów grzewczych, kotły walczakowe bateryjne, nawilżacze do grzejników
do centralnego ogrzewania, rury kotłowe centralnego ogrzewania, pompy cieplne, rury do kotłów grzewczych, kotły parowe, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
aparatura do podgrzewania wody, rekuperatory ciepła, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia
i podtrzymywania ustalonej temperatury, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy odzysku ciepła, agregaty chłodnicze, chłodnie wentylatorowe, parowniki, podgrzewacze
powietrza, wyciągi wentylacyjne, wentylatory do klimatyzacji,
wężownice jako części instalacji grzewczych i chłodniczych,
35 prowadzenie hurtowni, sklepu i salonu z materiałami budowlano-instalacyjnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, sprzedaż materiałów budowlano-instalacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych poprzez
zamówienia internetowe, agencje handlowe, reklama, promocja sprzedaży, zarządzanie działalnością gospodarczą,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulotek,
prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd
oraz wystaw handlowych i reklamowych, w tym w zakresie
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
37 usługi budowlane, prace remontowe w zakresie instalacji
i urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
prace konserwacyjne w zakresie instalacji i urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi budowlane
dotyczące urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usługi budowlane instalacyjne, usługi informacji
oraz nadzoru budowlanego, instalowanie i naprawa urządzeń
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych do sterowania urządzeniami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi,
42 ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa,
usługi opracowywania projektów technicznych związanych
z budową instalacji dla urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, analizy przemysłowe i usługi badawcze
w zakresie systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi doradztwa energetycznego i budownictwa
energooszczędnego.
520705
(220) 2020 11 10
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) muza
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, metalowe pokrycia elewacyjne, blachodachówka.
(210)
(731)
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520789
(220) 2020 11 12
SKŁER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 44 WŁASNE 4KĄTY TARNÓW
(210)
(731)

(531) 27.07.01, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, timesharing nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], zarządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi nabywania
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
wyceny finansowe nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości [wycena], usługi
wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
wynajem nieruchomości i majątku, usługi zarządzania
nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości,
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości,
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena
i wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], usługi w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami, biura pośrednictwa
handlu nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi agencji w zakresie
dzierżawy nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji
w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków.
520841
(220) 2020 11 13
PIEKARNIA GRELA MEŁGIEW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mełgiew
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT3/2021

(540) Grela

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 30 pieczywa chrupkie, pieczywo owocowe,
mieszanki do robienia pieczywa, przekąski z pieczywa
chrupkiego, kukurydziane smażone bułeczki [pieczywo],
zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), angielskie muffiny, babeczki, bagietki, bajgle, bułeczki chrupkie, bułeczki
na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), bułeczki słodkie,
bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki
z bekonem, bułki z nadzieniem, chleb bezdrożdżowy, chleb
bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb i bułki,
chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb naan (chleb
indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb pitta, chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami,
chleb sodowy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chleb
z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb ze słodką czerwoną
fasolą, chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane,
ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie
paluszki chlebowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, duńskie bułki, duże miękkie bułki, grube paluszki chlebowe,
grzanki, herbatniki do aperitifu, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebulą lub
serem, maca, małe grube naleśniki (pikelet), miąższ chleba,
miękkie bułeczki, mieszanki na chleb słodowy, nadziewane
kanapki, nadziewany chleb, niesfermentowany chleb, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, paluszki chlebowe, pumpernikiel, słodkie bułeczki, suchary, suchary holenderskie,
świeży chleb, tortille, tosty, tosty z chleba, wyroby cukiernicze, ciasta, ciasta lodowe, ciasta czekoladowe, ciasta słodowe, ciasta mrożone, ciasta wegańskie, ciasta z kremem, ciasta
z melasą, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni,
mrożone ciasta jogurtowe, lukrowane ciasta z owocami, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta na bazie pomarańczy,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, desery lodowe,
desery czekoladowe, budynie deserowe, suflety deserowe,
musy deserowe, desery z muesli, gotowe desery [wyroby
cukiernicze], deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], mrożone mleczne desery w formie batonów, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka owsiane,
ciastka migdałowe, ciastka serowe, herbatniki, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem,
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, kruche ciastka
maślane z polewą czekoladową, placki [ciasta] z nadzieniem
owocowym, świeże placki [ciasta], kurtoszkalacze [ciasta kominowe], desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], rurki waflowe [ciastka], podłużne biszkopty [ciastka],
kruche ciastka (herbatniki), brownie [ciastka czekoladowe],
chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
cukierniczymi.
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520852
(220) 2020 11 15
XLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Xland

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 składane wózki dziecięce, wózki, wózki
do użytku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, wózki
dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki dziecięce, bagażniki na rowery, opony do rowerów dla dzieci, rowery, rowery
dziecięce, 35 usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie wózków dziecięcych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie fotelików samochodowych.
520864
(220) 2020 11 16
GRYCAN ZBIGNIEW WYNAJEM, DZIERŻAWA,
PRODUKCJA, Majdan
(540) (znak słowny)
(540) HIERONIMUS
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, wynajem
powierzchni biurowych, handlowych, gastronomicznych, wynajem lokali w takich celach, 39 wynajem miejsc parkingowych.
(210)
(731)

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

520866
(220) 2020 11 16
INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(znak słowno-graficzny)
AP AKADEMIA POLIGRAFII

(531) 26.02.01, 26.02.18, 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 40 usługi doradcze w dziedzinie poligrafii, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie szkoleń,
seminariów, konferencji, sympozjów, kongresów, zjazdów,
organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie pracowni, warsztatów, pokazów
lub praktycznych szkoleń specjalistycznych, 42 usługi doradcze w dziedzinie technologii.
520987
(220) 2020 11 17
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RAPHALIVIN
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, pasty, lotiony, peelingi,
lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomadki do ust,
antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust
w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wybielające zęby,
preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, produkty toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie,
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środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm,
suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały do opatrunków gipsowych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne
przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne, wyżej wskazane
towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki
dentystycznej, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt,
aparatura i instrumenty chirurgiczne, przyrządy do fizykoterapii,
przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce,
bandaże do celów leczniczych, poduszki do celów leczniczych,
strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, wyżej wskazane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
521056
(220) 2020 11 17
INSTALMAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PROCER
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, usługi elektryków,
usługi hydrauliczne, wynajem koparek, wynajem sprzętu
budowlanego, usługi dekarskie, usługi stoczniowe.
(210)
(731)

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

521067
(220) 2020 11 18
KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
LAS

(210)
(731)

(531) 05.01.10, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 8 noże, noże do krojenia mięsa, noże do obróbki skóry, noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie,
nożyki kuchenne, obieraczki do warzyw (narzędzia ręczne),
przyrządy tnące (narzędzia ręczne), rozdrabniacze do warzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stołowe (noże, widelce, łyżki). sztylety, tasaki (ręczne), tłuczki (narzędzia ręczne), toporki,
topory rzeźnicze, widelce do mięsa.
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(210) 521076
(220) 2020 11 19
(731) BIG MAMMA SAS, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) BIG MAMMA
(510), (511) 43 usługi kateringowe (żywność), usługi barów,
usługi kateringowe.
(210) 521079
(220) 2020 11 19
(731) WALASEK MARCIN APS, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) Orthodyna
(510), (511) 5 specjalistyczne płukanki do płukania jamy ustnej o działaniu przeciwbakteryjnym.
521082
(220) 2020 11 19
VOTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VOTE
(210)
(731)

Nr ZT3/2021

pomoc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy zakupie
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa
nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań.
521088
(220) 2020 11 20
ANTKIEWICZ ŻANETA SALON URODY OD ŚWITU,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uroda od świtu Żaneta Antkiewicz

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
nieruchomością, zarządzanie budynkami, administrowanie
nieruchomościami, zarządzanie domami.
(210)
(731)
(540)
(540)

521087
(220) 2020 11 19
WRÓBLEWSKI TOMASZ, Lublewo Gdańskie
(znak słowno-graficzny)
TMM INWESTYCJE nieruchomości

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, organizacja
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 02.03.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, zabiegi
kosmetyczne, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo dotyczące kosmetyków,
doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
fryzjerskie (salony -), gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kuracje
do włosów, manicure (usługi -), pielęgnacja stóp, pielęgnacja
urody, ścinanie włosów, stylizacja, układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, salony piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi charakteryzatorów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi fryzjerskie,
usługi farbowania włosów, usługi koloryzacji brwi, usługi pielęgnacji paznokci, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów
fryzjerskich, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi wizażystów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi w zakresie usuwania włosów,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne
dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi manicure i pedicure.
(210)
(731)

521106
(220) 2020 11 20
OFAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

Nr ZT3/2021
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFAIR

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 platforma jako usługa [PaaS], platforma
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do pośredniczenia pomiędzy inwestorami a deweloperami, tworzenie platform internetowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego.
521127
(220) 2020 11 20
SZOKA-KOMOROWSKA MAŁGORZATA DWA SŁOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Dwa Słowa
(510), (511) 9 e-booki, publikacje elektroniczne, edukacyjne
materiały do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, książki audio, nagrania wideo, nagrania audio i wideo, biuletyny
elektroniczne do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 książki,
podręczniki, materiały drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowane ulotki
informacyjne, drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, drukowane notatki z seminariów, drukowane programy zajęć, książki edukacyjne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki użytkownika, poradniki [podręczniki], przewodniki,
przewodniki drukowane, publikacje periodyczne drukowane,
afisze, plakaty, 35 doradztwo biznesowe, usługi informacji biznesowej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi
doradztwa biznesowego prowadzone za pośrednictwem
Internetu, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, usługi konsultacyjne i doradcze
w dziedzinie strategii biznesowej, doradztwo i zarządzanie
biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi współpracy z blogerami, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu,
38 usługi w zakresie portali internetowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świadczone przez portal
internetowy w zakresie udostępniania na portalu informacji,
wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii,
dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, podcasting, transmisje interne(210)
(731)

29

towe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych,
pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych,
szkolenia z zakresu pisania tekstów marketingowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 edukacja,
nauczanie, dostarczanie informacji edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji
on-line, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, publikowanie drogą elektroniczną,
szkolenia edukacyjne, kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne,
organizacja webinariów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie wykładów, kursy instruktażowe,
kursy korespondencyjne, nauka na odległość, skomputeryzowane szkolenia, nauczanie i szkolenia, szkolenia biznesowe,
udostępnianie filmów on-line, produkcja filmów, usługi pisania
blogów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, wykłady
na temat umiejętności marketingowych, kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą,
promocją, marketingiem i biznesem, usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym.
(210)
(731)
(540)
(540)

521145
(220) 2020 11 20
GRUGEL ARTUR CORSIVA YACHTING, Ciechocin
(znak słowno-graficzny)
Nordhval

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 łodzie.
521211
(220) 2020 11 23
KAŁMUCKI MATEUSZ MP-TECHNIK, Witaszyczki;
ŁĄCZNIAK PAWEŁ MP-TECHNIK, Witaszyczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T mp-technik www.mp-technik.com.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży takich towarów jak: drobne
wyroby żelazne, maszyny i części maszyn, agregaty prądotwórcze, narzędzia z napędem mechanicznym, elektrycznym lub pneumatycznym, narzędzia ręczne, urządzenia
i przyrządy pomiarowe, światłowody, wszystkie powyższe
usługi z wyłączeniem usług sprzedaży takich towarów jak:
okucia metalowe do sufitów podwieszanych, listwy i kształtowniki metalowe dla potrzeb budownictwa, wyroby metalowe do użytku w budownictwie, produkty metalowe
do użytku w budownictwie, metalowe materiały budowlane, 37 usługi w zakresie naprawy, przeglądów i konserwacji
maszyn, agregatów prądotwórczych, narzędzi z napędem
innym niż ręczny, urządzeń i przyrządów pomiarowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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521216
(220) 2020 11 23
JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-RET IN SIGHT
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych,
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
informacja o powyższych usługach.
521217
(220) 2020 11 23
JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I-RET
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych,
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
informacja o powyższych usługach.
(210) 521218
(220) 2020 11 23
(731) MAŁKOWSKA ANNA HAPPY PEOPLE, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

Nr ZT3/2021

(540) COFFEE SHOP HAPPY PEOPLE

(531) 11.03.04, 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 kawiarnia.
(210)
(731)
(540)
(540)

521223
(220) 2020 11 23
BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Buczek

(531) 27.05.01, 05.07.02
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone
bułeczki [pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbożowy, chleb razowy, chleb słodowy, chleb bezglutenowy, chleb
bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb o niskiej zawartości
soli, chleb w kształcie placków, miąższ chleba, koncentraty
do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami,
ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszanki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie
z chleba, zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada, cukierki, czekoladki, gotowe desery [wyroby piekarnicze],
mrożone wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze, solone
wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, kafeterie

Nr ZT3/2021
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[bufety], lodziarnie, bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizowanie bankietów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, pizzerie, przygotowywanie posiłków,
restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi
restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
ogródków piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

521226
(220) 2020 11 23
BUCZEK JAN PIEKARNIA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
B

dlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, kafeterie
[bufety], lodziarnie, bary, herbaciarnie, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kawiarnia, koktajlbary,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizowanie bankietów, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, pizzerie, przygotowywanie posiłków,
restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barowe, usługi
restauracyjne, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
ogródków piwnych, usługi snack-barów, usługi zaopatrzenia
w żywność, usługi w zakresie pubów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.07, 05.07.02
(510), (511) 30 chrupiące pieczywo, kukurydziane smażone
bułeczki [pieczywo], pieczywo owocowe, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), chleb, chleb i bułki, chleb wielozbożowy, chleb razowy, chleb słodowy, chleb bezglutenowy, chleb
bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb o niskiej zawartości
soli, chleb w kształcie placków, miąższ chleba, koncentraty
do chleba, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami,
ciasto na chleb, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszanki do chleba, nadziewany chleb, świeży chleb, przaśny chleb
w postaci cienkich płatów, przekąski składające się głównie
z chleba, zakwas chlebowy, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, dania gotowe i wytrawne przekąski, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy
i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada, cukierki, czekoladki, gotowe desery [wyroby piekarnicze],
mrożone wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze, solone
wyroby piekarnicze, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, wyroby piekarnicze bezglutenowe, wyroby piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi han-
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521296
(220) 2020 11 24
WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock
(znak słowno-graficzny)
PRIME Click

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachów, dachówki metalowe.
(210) 521357
(220) 2020 11 24
(731) MARKIEWICZ-PIOTROWSKA ROMANA, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Porozmawiajmy o uśmiechu
(510), (511) 5 amalgamaty dentystyczne, alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, antybiotyki do stosowania w stomatologii, czyściki o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego, cementy dentystyczne, dentystyczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały do tworzenia modeli
zębów, dentystyczne materiały do powielania modeli zębów,
materiały dentystyczne do odcisków, dentystyczne materiały
porcelanowe, dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne
materiały wiążące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące,
gazy do użytku dentystycznego, gips do celów dentystycznych,
kleje do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych,
kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, lakier
dentystyczny, lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów,
lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze przeciwpróchnicze
płyny do ust, leki do celów stomatologicznych, mastyksy dentystyczne, materiał do naprawiania zębów, materiały na koronki

32

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dentystyczne, materiały na mostki dentystyczne, materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych,
materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych,
materiały dentystyczne do plombowania zębów, materiały
dentystyczne do wypełniania zębów, materiały do osadzania do celów dentystycznych, materiały do plombowania zębów, materiały do profilaktyki jamy ustnej, materiały do protez
dentystycznych, materiały do sztucznych zębów, materiały
do uszczelniania szczelin do celów dentystycznych, materiały
utrwalające do celów dentystycznych, materiały porcelanowe
do użytku w stomatologii, materiały utrwalające do celów dentystycznych, porcelana na protezy dentystyczne, preparaty farmaceutyczne dla celów stomatologicznych, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, środki znieczulające do celów stomatologicznych, stomatologiczne środki profilaktyczne, stopy
ceramiczne na korony zębowe, stopy dentystyczne, wosk dentystyczny, wosk do modelowania do celów stomatologicznych,
44 chirurgia plastyczna, dopasowywanie protez, doradztwo
związane ze stomatologią, konsultacje dentystyczne, pomoc
medyczna, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, usługi dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie
wybielania zębów.
(210) 521391
(220) 2020 11 26
(731) MAJKA ZBIGNIEW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GLASTRODYNA
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)
(540)
(540)

521403
(220) 2020 11 26
PepsiCo, Inc., Purchase, US
(znak słowno-graficzny)
ROCKSTAR ENERGY DRINK RR ORIGINAL

(531) 01.01.02, 01.01.10, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące.
521404
(220) 2020 11 26
ALGORYTM DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Algorytm

(210)
(731)

Nr ZT3/2021

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 35 badanie działalności gospodarczej i rynku,
badanie rynku, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne,
doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy
prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, badania konsumenckie, badania rynku i analizy biznesowe, 42 analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, projektowanie i testowanie
nowych produktów, projektowanie i testowanie w zakresie
opracowywania nowych produktów, przeprowadzanie badań jakościowych, testowanie produktów, usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie
produktów konsumenckich, opracowywanie produktów
przemysłowych, prace badawcze nad produktami, prace
badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami,
świadczenie usług badawczych, usługi badawcze, usługi
opracowywania projektów technicznych, usługi artystów
grafików, badania dotyczące projektowania, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
doradztwo w zakresie opracowywania produktów, opracowywanie produktów, opracowywanie produktów dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów,
prace badawczo-rozwojowe nad produktami, projektowanie graficzne, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie nowych produktów, projektowanie
produktów, projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie produktu [wzornictwo], sporządzanie raportów dotyczących
projektowania, sporządzanie raportów projektowych, usługi
doradcze w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi graficzne, usługi
projektowania na zamówienie, usługi w zakresie projektowania produktów, wzornictwo przemysłowe, wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne, usługi w zakresie
projektowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

521411
(220) 2020 11 26
SIWIEC DAWID, Jadowniki Mokre
(znak słowno-graficzny)
N1O

Nr ZT3/2021
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(531) 27.01.01, 27.05.21, 27.07.21, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, bielizna, odzież ciążowa, odzież
damska, odzież codzienna, odzież dla chłopców, odzież dla
małych dzieci, odzież do biegania, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do spania, odzież dziana, odzież dziecięca,
odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież futrzana, odzież
gimnastyczna, odzież golfowa, inna niż rękawiczki, odzież
gotowa, odzież haftowana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież męska, damska
i dziecięca, odzież modelująca, odzież narciarska, odzież niemowlęca, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież papierowa, odzież pluszowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież robocza, odzież religijna,
odzież skórzana, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież
sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa],
odzież surfingowa, odzież tkana, odzież treningowa, odzież
w stylu sportowym, odzież wełniana, odzież wiatroszczelna,
odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież
wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla kobiet,
odzież wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia
dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież
wodoodporna, odzież z diodami elektroluminescencyjnymi
LED, odzież z imitacji skóry, odzież z lateksu, odzież zawierająca substancje odchudzające, odzież ze skóry, odzież żeglarska nieprzemakalna, stroje jednoczęściowe, stroje plażowe,
stroje sportowe, stroje przeciwdeszczowe, stroje wizytowe,
ubrania codzienne.
521427
(220) 2020 11 26
INTER FLEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DriveSelect
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13, 27.05.17
(510), (511) 12 samochody, w szczególności używane, części i akcesoria do samochodów, nowe i używane samochody, 35 usługi świadczone w ramach handlu detalicznego pojazdami, mianowicie zakup, sprzedaż i odsprzedaż pojazdów
na rzecz innych osób, usługi sprzedaży detalicznej samochodów, w szczególności używanych, organizowanie wystaw
w celach handlowych i reklamowych, związanych z pojazdami samochodowymi, w szczególności używanymi, usługi
doradcze i specjalistyczne konsultacje biznesowe związane
z promocją, produkcją, zapewnieniem, dystrybucją, importem, eksportem, sprzedażą, utrzymaniem, odnawianiem
i naprawą pojazdów samochodowych, części i akcesoriów
do nich, usługi pośrednictwa handlowego w zakresie zakupu, sprzedaży i odsprzedaży samochodów, prezentacja
i pokazy produktów we wszelkich środkach przekazu w celu
sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych, w szczególności używanych, negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz innych osób w zakresie pojazdów samochodowych, w szczególności używanych.
(210) 521430
(220) 2020 11 26
(731) TYC WOJCIECH, Kalisz
(540) (znak słowny)
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(540) SEMBDNER
(510), (511) 1 środki do uzdatniania gleby do podawania
do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], 7 siewniki, siewniki [maszyny], siewniki rolnicze,
siewniki rzędowe [części do maszyn], siewniki rzędowe
do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], siewniki rzutowe,
podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, siewniki
rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
siewniki w postaci przyczep do traktorów, 8 siewniki rzędowe obsługiwane ręcznie, 31 nasiona do siewu, ziarno siewne.
521442
(220) 2020 11 27
4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) kk CONNECT
(510), (511) 9 systemy składające się z czujników, mikrofonu,
głośnika, urządzenia elektronicznego zbierającego dane oraz
aplikacji mobilnej, służące do monitorowania obecności dziecka w produkcie dziecięcym, temperatury dziecka, temperatury otoczenia dziecka oraz komunikacji ustnej z dzieckiem, systemy urządzeń i aplikacji mobilnej służące do monitorowania
dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, systemy urządzeń
i aplikacji mobilnej służące do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, do stosowania w następujących produktach dziecięcych: wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy,
trycykle jako pojazdy, meble, leżaczki dziecięce typu bujaki,
chodziki dla dzieci, krzesła dla dzieci, łóżka dla dzieci, kosze
do noszenia dzieci, maty do spania, kojce, mobilne aplikacje
do monitorowania obecności dziecka w produkcie dziecięcym, temperatury dziecka, temperatury otoczenia dziecka
oraz komunikacji ustnej z dzieckiem, czujniki obecności dziecka w produkcie, urządzenia do wykrywania obecności dziecka
w produkcie, czujniki ruchu fizycznego, urządzenia do wykrywania ruchu fizycznego, czujniki temperatury, urządzenia
do pomiaru temperatury, mikrofony, głośniki, walkie-talkie,
12 wózki dziecięce, wózki dziecięce zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka,
jego otoczenia i komunikacji z nim, wózki dziecięce spacerowe, wózki dziecięce spacerowe zawierające system urządzeń
i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci [do pojazdów], foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, rowery, rowery, zawierające system urządzeń i aplikacji
mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia
i komunikacji z nim, rowerki biegowe jako pojazdy, rowerki
biegowe jako pojazdy zawierające system urządzeń i aplikacji
mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia
i komunikacji z nim, hulajnogi jako pojazdy, hulajnogi jako
pojazdy zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, trycykle jako pojazdy, trycykle jako pojazdy zawierające
system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, 20 meble,
meble zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, leżaczki dziecięce typu bujaki, leżaczki dziecięce typu
bujaki zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, elektryczne leżaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne
leżaczki dziecięce typu bujaki zawierające system urządzeń
(210)
(731)
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i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, chodziki dla dzieci, chodziki
dla dzieci zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej
służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, kojce, kojce zawierające system urządzeń i aplikacji
mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia
i komunikacji z nim, maty do spania, maty do spania zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, krzesełka
dla dzieci, krzesełka dla dzieci zawierające system urządzeń
i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego
otoczenia i komunikacji z nim, wysokie krzesła dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci zawierające system urządzeń i aplikacji
mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia
i komunikacji z nim, krzesła, krzesła zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka,
jego otoczenia i komunikacji z nim, siedziska, siedziska zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, zestawy
krzeseł, zestawy krzeseł zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, kosze do noszenia dzieci, kosze do noszenia dzieci zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej
służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka dziecięce, łóżeczka dziecięce, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka
turystyczne dla dzieci, łóżeczka turystyczne dla dzieci, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, kołyski,
kołyski, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji
z nim, przenośne kołyski, przenośne kołyski, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania
dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżeczka koszyki
dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci, zawierające system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka,
jego otoczenia i komunikacji z nim, łóżka, łóżka, zawierające
system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim, przenośne łóżka dla niemowląt, przenośne łóżka dla niemowląt, zawierające
system urządzeń i aplikacji mobilnej służący do monitorowania dziecka, jego otoczenia i komunikacji z nim.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

521448
(220) 2020 11 27
LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(znak słowno-graficzny)
Big Effect

01.01.02, 01.01.13, 01.01.14, 24.15.01, 24.15.13, 26.01.03,
26.01.18, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 3 środki czyszczące, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do użytku domowego
w spreju, środki czyszczące do kamienia, środki do czyszcze-
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nia toalet, środki do zmywania naczyń, preparaty czyszczące
używane w zmywarkach, płyny do mycia szyb i szkła, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
521480
(220) 2020 11 26
KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI,
MARIUSZ KOSIŃSKI, MARCIN KOSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna
(540) (znak słowny)
(540) SKALO
(510), (511) 19 aglomerowane materiały kamienne, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, fornir kamienny [materiały budowlane], materiały budowlane ze sztucznego kamienia, okładziny tynkowe, pokrycia niemetalowe
ścian, sztuczny kamień, ścienne okładziny niemetalowe dla
budownictwa.
(210)
(731)

521482
(220) 2020 11 27
NEXTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Katowice
(540) (znak słowny)
(540) NEXTCOM
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: przenośne urządzenia telekomunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny,
oprogramowanie telekomunikacyjne, karty interfejsowe
do urządzeń przetwarzających dane, karty kodowane
z funkcjami zabezpieczenia do celów identyfikacyjnych,
urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, aparatura
łącznościowa, aparaty nadawczo-odbiorcze, przenośna
aparatura komunikacyjna, elektryczne panele przyciskowe, klawiatury wielofunkcyjne, bezprzewodowe bloki klawiszy, komputery łącznościowe, elektryczne urządzenia
łącznościowe, urządzenia do łączności bezprzewodowej,
systemy dwukierunkowej łączności bezprzewodowej,
urządzenia do łączności przewodowej, urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrznej, anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, aplikacje do łączności
maszyna-maszyna [m2m], nadajniki stosowane do łączności w nagłych przypadkach, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, mikrofalowe urządzenia łączności, urządzenia do transmisji,
sieci do transmisji danych, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, sprzęt komputerowy do transmisji
danych lokalizacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych pozycjonujących, bezprzewodowe
urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach,
serwery intranetowe, serwery internetowe, serwery sieciowe, serwery sieci komputerowych, serwery w chmurze, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe do integracji
aplikacji i baz danych, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do zarządzania danymi, oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (api), oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych,
serwery komputerowe, 37 instalowanie i naprawa sieci
telekomunikacyjnych, naprawa maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, serwis urządzeń elektronicznych, 42 projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu
(210)
(731)
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do bezprzewodowej transmisji danych, tworzenie oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.
(210) 521486
(220) 2020 11 28
(731) HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń
(540) (znak słowny)
(540) Czterech Alchemików
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, esencje eteryczne,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie
nerwów, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym,
roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, olejki zapachowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki
do kąpieli nielecznicze, zmieszane olejki eteryczne, aromaty
[olejki aromatyczne], preparaty zapachowe, substancje zapachowe do użytku osobistego, sole do kąpieli, mydła i żele,
mydła kosmetyczne, mydła perfumowane, mydła do pielęgnacji ciała, kadzidełka, kadzidła w aerozolu, kadzidełka
na patyczkach, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko],
masło do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, pokojowe
spraye zapachowe, preparaty zapachowe do pomieszczeń,
rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, 4 świece, świece zapachowe, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece
zawierające środki do odstraszania owadów, 5 suplementy
diety, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, olejki
lecznicze, odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza
w sprayu, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty
farmaceutyczne, kadzidełka do odstraszania owadów.
521492
(220) 2020 11 28
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielmar GÓRSKIE PREMIUM maślane smaki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.01.10, 26.01.04
(510), (511) 29 tłuszcze roślinne do celów spożywczych, margaryna, oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze mieszane (miksy).
(210)
(731)
(540)
(540)

521494
(220) 2020 11 29
HALAREWICZ KAMIL PHU STREFA998, Wietszyce
(znak słowno-graficzny)
STREFA998
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(531) 01.15.05, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, buty
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, koce gaśnicze,
koce ratunkowe, kamizelki ratunkowe, odblaskowe kamizelki
ochronne, gaśnice, węże gaśnicze, dysze wylotowe do węży
gaśniczych, strażackie pompy lub motopompy, wozy strażackie, pojazdy straży pożarnej, łodzie ratunkowe, 25 odzież,
mundury, nakrycia głowy, obuwie.
521495
(220) 2020 11 29
AKADEMIA RUCHU ZVINNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pudliszki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zvINNA

(210)
(731)

(531) 03.05.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, edukacja, rozrywka i sport, edukacja przedszkolna, edukacja sportowa, obozy letnie [rozrywka
i edukacja], zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, obozy rekreacyjne, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie zajęć
rekreacyjnych, sport i fitness, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi
rozrywkowe dla dzieci, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe
i kulturalne, zapewnianie gier, kształcenie ruchowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym, szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci.
(210)
(731)
(540)
(540)

521498
(220) 2020 11 30
GAWRON BARBARA, Tarnowskie Góry
(znak słowno-graficzny)
FF Be Fit Stay Eco Fit Factor catering dietetyczny

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi
w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności
i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi
zaopatrzenia w żywność.
521500
(220) 2020 11 30
EEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EMONE
(510), (511) 9 ładowarki dla akumulatorów, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do baterii, ładowarki do samochodów elektrycznych, ładowarki do akumulatorów
do pojazdów silnikowych, ładowarki przenośne, ładowarki
samochodowe, ładowarki sieciowe, ładowarki bezprzewodowe, szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, urządzenia do ładowania, urządzenia do ładowania akumulatorów,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
urządzenia do ładowania baterii, urządzenia ładujące
do sprzętu nadającego się do ponownego ładowania, elektryczne kable do ładowania, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych.
(210)
(731)

521501
(220) 2020 11 26
AGS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGS FINANCE GROUP
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, administracja w zakresie ubezpieczeń, administrowanie działalnością ubezpieczeniową, agencje ubezpieczeń na życie,
agencje ubezpieczeniowe, agencje wymiany walut, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, administrowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi w zakresie opieki
dentystycznej, biura wymiany walut, doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
ubezpieczeń na życie, informacja o ubezpieczeniach, organizowanie ubezpieczenia, organizowanie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach tranzytowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach
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od następstw nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo
w ubezpieczeniach transportowych, pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia,
ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia dla
hoteli, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia
(doradztwo w sprawach -), ubezpieczenia dotyczące własności, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenia hipoteczne, ubezpieczenia (informacje w sprawach -), ubezpieczenia
kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób
trzecich, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej,
ubezpieczenia od pożaru, ubezpieczenia od ryzyka przekroczenia terminów i kosztów, ubezpieczenia od ryzyka
terminów i kosztów realizacji, ubezpieczenia od wypadków,
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji,
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia systemów
antywłamaniowych, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia
urządzeń łącznościowych, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty
pożyczki, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenie od straty
dokumentów, ubezpieczenie od straty kredytu, ubezpieczenie od wydatków prawnych, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie
wyposażenia nieruchomości, ubezpieczenie zdrowotne,
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi agencji ubezpieczeniowej, usługi agencji ubezpieczeniowej i pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi agencyjne w zakresie organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, usługi doradcze dotyczące
umów ubezpieczeniowych, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa
i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami zdrowotnymi,
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, usługi
doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami pojazdów, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń.
(210) 521518
(220) 2020 11 30
(731) WILEWSKI OSKAR, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Maturs
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt i akcesoria
do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), etui
do tabletów, folie ochronne do tabletów, futerały na komputery przenośne, futerały na laptopy, futerały na tablety, futerały przystosowane do komputerów typu netbook, futerały
przystosowane do notebooków, pokrowce na laptopy, pokrowce do tabletów, pokrowce z klapką do tabletów, skórzane etui na tablety, pamięć flash, komponenty i części
do komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, dopasowane pokrowce na komputery, etui na urządzenia do magazynowania danych, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, urządzenia peryferyjne dostosowane
do użytku z komputerami i innymi urządzeniami inteligentnymi, karty USB, urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, adaptery kart typu flash, adaptery USB, elektroniczne nośniki danych, pamięć USB [pendrive], pamięci elektro-
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niczne, pamięci komputerowe, pamięci komputerowe
[sprzęt komputerowy], utrwalone na nośnikach informacje
i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania, czasopisma
elektroniczne, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, komputerowe bazy danych, elektroniczne
bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne kartki
z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną,
elektroniczne partytury, do pobrania, elektroniczne sprawozdania do pobrania, filmy animowane, film kinematograficzny, naświetlony, filmy do pobrania, filmy kinematograficzne, filmy rysunkowe animowane do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, fotografie cyfrowe do pobrania,
gazety elektroniczne do pobrania, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki komputerowe do pobrania,
informacje do pobrania nawiązujące do gier, chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, czułe filmy reprograficzne [naświetlone], dyski optyczne z muzyką, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki do telefonów
komórkowych do pobrania, dzwonki telefoniczne [do pobierania], elektroniczne publikacje do pobrania w dziedzinie
gier wideo, filmy [błony] naświetlone, filmy do przezroczy
naświetlone, filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, filmy
światłoczułe [naświetlone], instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne płyty DVD, interaktywne publikacje
elektroniczne, karty pocztowe do pobrania, kinematograficzne filmy, klisze rentgenowskie naświetlone, inne niż
do celów medycznych, klucze sieciowe USB, klucze sieciowe
USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, komiksy do pobrania, książki audio, książki dźwiękowe, książki elektroniczne do pobrania
z dziedziny nauki gry w golfa, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
książki zapisane na płytach, książki zapisane na taśmach, kupony mobilne do pobrania, media do pobierania, mikrofilm
[naświetlony], modele do rzeczywistości wirtualnej, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, muzyczne nagrania na taśmach, muzyczne
nagrania wideo, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych MP3, muzyka cyfrowa do pobrania
udostępniana na witrynach internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, muzyka cyfrowa
do pobrania, muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, nagrane cyfrowe taśmy audio [DAT], nagrane dyski
wideo, nagrane filmy, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane kasety wideo z kreskówkami, nagrane kasety wideo
z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty DVD, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami fitness, nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty DVD
zawierające gry, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrane płyty VCD, nagrane taśmy audio niemuzyczne, nagrane taśmy audio z grami, nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy muzyczne, nagrane taśmy wideo, nagrane taśmy wideo niemuzyczne, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, nagrane taśmy wideo
zawierające gry, nagrania audio, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania muzyczne, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków,
nagrania muzyczne w postaci płyt, nagrania wideo, nagrania
wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, nagrania wi-
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deo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, naświetlone filmy o podwyższonej czułości, naświetlone filmy
światłoczułe, naświetlone klisze, naświetlone klisze o podwyższonej czułości, naświetlone taśmy filmowe, negatywy
fotograficzne, nośniki fotoczułe [filmy, naświetlone], obrazy
holograficzne, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne
do pobierania, płyty CD-ROM zawierające elektroniczne
książki telefoniczne, płyty fotograficzne [naświetlone], płyty
kompaktowe z muzyką, płyty nagrane z dźwiękiem, płyty
nagrane z obrazami, płyty [nagrania dźwiękowe], płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne mapy elektroniczne, pobieralne
nagrania dźwiękowe, pobieralne publikacje elektroniczne
o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, pobieralne
szablony do projektowania prezentacji audiowizualnych,
podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe
w formie programu komputerowego, przezroczyste folie
[fotograficzne, naświetlone] do rzutników, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje
elektroniczne w dziedzinie technologii interaktywnej, publikacje elektroniczne zawierające gry, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje
elektroniczne do pobrania, związane z grami, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje
elektroniczne, do pobrania, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, serie książek dla dzieci do pobrania, serie muzycznych nagrań dźwiękowych, środki edukacyjne do pobrania, taśmy wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, taśmy z nagraniami muzyki, terminarze i organizery
do pobrania, które można wydrukować, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, videocasty, wstępnie nagrane filmy, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane filmy kinowe, wstępnie
nagrane kasety, wstępnie nagrane kasety wideo, wstępnie
nagrane taśmy audio, wstępnie nagrane taśmy video, wzory
projektów graficznych do pobrania, zdjęcia rentgenowskie,
inne niż do celów medycznych, dane zapisane elektronicznie, dane zapisane elektronicznie z Internetu, czułe klisze reprograficzne [naświetlone], dane zapisane magnetycznie,
dyski optyczne zapisane, dyski wstępnie zaprogramowane,
elektroniczne tablice z rozkładami, emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, folia holograficzna, hologramy, hologramy do poświadczania autentyczności produktów, katalogi [elektryczne lub elektroniczne], komputerowe mapy cyfrowe, mikrofilmy o zwiększonej czułości, naświetlone, nagrane dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki
danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrania
magnetyczne, nośniki danych zawierające typograficzne
kroje czcionek, pliki multimedialne do pobrania, płyty rentgenowskie [naświetlone], inne niż do użytku medycznego,
podłoża do nośników zapisu [optyczne], taśmy z nagraniami,
wstępnie nagrane dyski, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane płyty, zapisane pliki danych, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, bezpośrednia reklama pocztowa, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza
granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów,
broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej
dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja mate-
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riałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja
pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja próbek
reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń
handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, kolportaż próbek, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, próbki (kolportaż -), promocja towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, przygotowywanie dystrybucji ulotek
reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, reklama korespondencyjna,
reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń -), rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie
produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam poprzez Internet, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, usługi dystrybucji
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi reklamowe
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej
sieci komputerowej, leasing billboardów reklamowych, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
i wynajem powierzchni reklamowej, udostępnianie powierzchni reklamowej, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych
sieci informacyjnych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, wynajem
bilbordów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem billboardów, wynajem billboardów reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wy-
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najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby
ogłoszeń o pracę, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie billboardów cyfrowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie programami
lojalności konsumenta, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, administrowanie
programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, doradztwo organizacyjne dotyczące
programów lojalnościowych dla klientów, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, obsługa programów lojalnościowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów
i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przeprowadzanie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów
premiowych za używanie kart kredytowych, promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych
dla klientów, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie hotelowymi
programami motywacyjnymi osób trzecich, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie
programami lojalnościowymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia
uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez ko-
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rzystanie z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie relacjami z klientami, usługi public relations, badania w zakresie
public relations, doradztwo w dziedzinie public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w zakresie public relations, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie
public relations, prowadzenie badań w dziedzinie public relations, usługi doradztwa w zakresie public relations, usługi
komunikacji korporacyjnej, usługi lobbingu handlowego,
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie targów i wystaw
handlowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizacja targów handlowych,
organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów
handlowych, organizowanie i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, organizowanie i prowadzenie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie
targów biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie pokazów handlowych, organizowanie pokazów
mody w celach handlowych, organizowanie targów handlowych, organizowanie pokazów w celach handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych,
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w celach promocyjnych
[organizacja -], promocja targów do celów handlowych, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w celach
biznesowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych on-line, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych,
usługi w zakresie zarządzania targami, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw
w celach biznesowych, usługi w zakresie wystaw i prezenta-

39

cji produktów, dekoracja wystaw sklepowych, organizacja
i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja wystaw
do celów reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie
pokazów w celach reklamowych, pokaz handlowy [dla osób
trzecich], pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy
towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych, usługi prezentowania produktów na wystawach
sklepowych przez modelki lub modeli, usługi reklamowe
za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi w zakresie
aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie organizowania
pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie pokazów
towarów, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy, analizy w zakresie reklamy, badanie rynku, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie
informacji na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line,
działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji
związanych z reklamą, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja reklam,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing
dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych
i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe
na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
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i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych
w kinach, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych
w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercjalizacji
produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów
reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja materiałów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań
dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych,
produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja
[reklama] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz
innych, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie koncertów muzycznych,
promowanie korzyści z energooszczędnych technologii
oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia,
promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio
on-line za pośrednictwem witryn internetowych, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trze-
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cich za pośrednictwem programów znaczków handlowych,
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez reportaże reklamowe, promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia
ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia
towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych
wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem programów kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany
przez klienta program, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie zawodów
i wydarzeń sportowych, promowanie wydarzeń specjalnych,
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż],
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, przygotowywanie planów marketingowych,
przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie
reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych
on-line, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama
bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-line
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama on-line
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyj-
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ne, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
reklama promocyjna projektów badawczych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama radiowa,
reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej,
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama zewnętrzna,
reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie
filmów kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy kinowe, reklamy montowane
na dachach taksówek, reklamy on-line, reklamy prasowe
(przygotowywanie -), reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozwijanie koncepcji
reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów do celów marketingowych,
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), telemarketing, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie on-line przewodników
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie
raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych,
usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją
sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych,
usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości
świata sportu, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingowe związane
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi pla-
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nowania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu,
usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące gazet,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe
dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące przemysłu
morskiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie branży
podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów
wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji
sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie produktów
farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży
towarów, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe za pośrednictwem tek-
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stu na ekranach telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe za pośrednictwem
podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi
reklamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe
związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy,
usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym,
usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi,
usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in-vivo, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy politycznej, usługi reklamy prasowej,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego,
usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie
oceny marki, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi w zakresie wyceny marki,
usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu
w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością
on-line, usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie promocją sławnych osób, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości
sportowych, zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych,
udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych,
dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych [isp], przydzielanie dostępu
do komputerowej bazy danych, przydzielanie dostępu
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do baz danych w Internecie, skomputeryzowane konsultacje
w zakresie książek telefonicznych, telekomunikacyjne usługi
dostępowe, udostępnianie elektronicznych połączeń wideo,
udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, udostępnianie komputerowej bazy danych, usługi dotyczące
bramek telekomunikacyjnych, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi telekomunikacyjne
w zakresie zapewniania dostępu do komputerowych baz
danych, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
zapewnianie dostępu do baz danych on-line, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, zapewnianie dostępu do danych
lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, zapewnianie dostępu
do danych w sieciach komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych
w Internecie, zapewnianie dostępu do forów internetowych,
zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów], zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, zapewnianie
dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie,
zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie dostępu do portali w Internecie,
zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz
osób trzecich, zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej,
zapewnianie dostępu do stron w Internecie, zapewnianie
dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do treści multimedialnych
on-line, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych,
zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, zapewnianie dostępu
do stron MP3 w Internecie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie on-line, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści
wideo za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu
użytkownikom do programów komputerowych w sieciach
danych, zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej
sieci komputerowej i stron on-line zawierających informacje
na szeroki wachlarz tematów, zapewnianie i wynajmowanie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie
użytkownikom dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie,
bezpieczna poczta elektroniczna, bezprzewodowa elektro-
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niczna transmisja faksymile, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP],
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii
komórkowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie dokumentów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie muzyki
cyfrowej za pomocą telekomunikacji, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i portali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dzierżawa linii
telekomunikacyjnych dla dostępu do sieci komputerowych,
dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, elektroniczna
transmisja instrukcji, elektroniczna transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń
elektronicznych, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, elektroniczna transmisja danych, elektroniczna transmisja
danych i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna transmisja wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna transmisja wiadomości, elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych
i ilustracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne
usługi przekazywania wiadomości, elektryczna transmisja
danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania
danych, w tym w ramach Internetu, fora [pokoje rozmów] dla
serwisów społecznościowych, forum dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -), komputerowa transmisja informacji
udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali,
komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów,
komputerowe przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, komunikacja pomiędzy
komputerami, komunikacja przez sieci światłowodowe, komunikacja przez terminale komputerowe, komunikacja przez
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej, komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR],
łączność komputerowa do przesyłania informacji, łączność
poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą komputera, łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, międzynarodowa transmisja danych,
międzynarodowy transfer danych, międzystanowe usługi
telefoniczne, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], obsługa chat roomów, obsługa lokalnych sieci
komputerowych, odbieranie i dostarczanie wiadomości
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za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie
elektronicznych wiadomości, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami
danych, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, przekazywanie informacji za pomocą komputera,
przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług
on-line i Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów, przekierowanie
wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe
[przesyłanie wiadomości internetowych], przesyłanie danych
przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów
za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych
za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą on-line, przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe,
przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, przesyłanie
informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie
komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków
elektronicznych], przesyłanie on-line kartek z życzeniami,
przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych
związanych z pocztą elektroniczną], przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie wiadomości za pomocą
sieci internetowej (web messaging), przesyłanie wiadomości
za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy, przydzielanie dostępu do Internetu,
przydzielanie dostępu do światowych sieci komputerowych,
przydzielanie użytkownikom dostępu do Internetu, retransmisja wiadomości [elektroniczna], satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
on-line, świadczenie centralnych usług rozdzielczych dla
elektronicznych sieci łączności, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności
on-line, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń
i pokojów rozmów [chatroom], świadczenie usług poczty
elektronicznej [email], świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, telekomunikacja za pomocą
terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, transfer strumieniowy
danych, transmisja danych, transmisja danych drogą kablową, transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja danych
i nadawanie danych, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, transmisja danych przez Internet, transmisja
danych przez komputery, transmisja danych wspomagana
komputerowo, transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, transmisja danych za pośrednictwem linii
ISDN, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, transmisja i odbiór wiadomości za pomocą
ogólnoświatowych sieci komputerowych, transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej
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sieci telematycznej, transmisja plików cyfrowych, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową,
transmisja podkastów, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja publikacji elektronicznych
on-line, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, transmisja
strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie,
transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem linii ISDN, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmisja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, udostępnianie forów on-line do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie linii
do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie
on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie
on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych,
udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] on-line
do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń on-line
do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, udostępnianie sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej [VPN], udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych drogą elektroniczną, udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu
do prywatnych sieci komputerowych za pośrednictwem Internetu, udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się
w czasie rzeczywistym, udzielanie dostępu do globalnej
komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom,
umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci
komputerowej, usługa łączności elektronicznej za pomocą
komputera, usługi chat roomów, usługi chatroomów, usługi
dostarczania wiadomości elektronicznych, usługi dostawców Internetu (ISP), usługi dostawców usług internetowych
(ISP), usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, usługi elektronicznej skrzynki
pocztowej, usługi elektronicznej transmisji instrukcji, usługi
elektronicznej transmisji danych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VOIP], usługi elektronicznej wymiany danych, usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów, usługi komunikacji internetowej, usługi
komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi komunikacji między bankami danych, usługi
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komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych
i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, usługi komunikacyjne między komputerami dla branży piwowarskiej, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi łączności komputerowej, usługi łączności między komputerami, usługi łączności on-line, usługi łączności
świadczone w Internecie, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, usługi łączności skomputeryzowanej, usługi on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi poczty elektronicznej i transmisji faksów, usługi poczty elektronicznej, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi połączeń internetowych dla klientów indywidualnych i jednostek
gospodarczych, usługi przesyłania danych komputerowych,
usługi przesyłania danych, usługi przesyłania wiadomości
on-line, usługi przesyłu danych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi telefonii komputerowej, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ISDN [sieci cyfrowej usług zintegrowanych],
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone
przez Internet, intranet i extranet, usługi transmisji danych,
usługi transmisji danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć, usługi transmisji komputerowej,
usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi
transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi w zakresie
elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicznej transmisji, usługi w zakresie internetowych emisji
radiowych, usługi w zakresie konferencji internetowych,
usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
przesyłania wiadomości wideo, usługi w zakresie przesyłania
elektronicznych wiadomości głosowych, usługi w zakresie
telefonii internetowej, usługi w zakresie połączeń wzajemnych banków danych, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości
elektronicznych, usługi wideotekstowe, usługi wysyłania
wiadomości multimedialnych [MMS], usługi zdalnego dostępu do danych, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi związane z przesyłaniem poczty elektronicznej, wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektroniczne, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wymiana danych elektronicznych, wymiana wiadomości za pomocą
transmisji komputerowej, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, wynajem skrzynek poczty elektronicznej, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wysyłanie i odbieranie elektronicznych
wiadomości, wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla wielu
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użytkowników, zapewnianie dostępu do danych w sieciach
komputerowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej
skrzynki pocztowej, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do Internetu, zapewnianie
dostępu do Internetu dla osób trzecich, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów
internetowych, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu
i innych sieci komunikacyjnych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Internetu, zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do światowych
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych komputerowych sieci informacyjnych
do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych łączy danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie komunikacji między komputerami, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem
w kawiarniach, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
z Internetem, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych
do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, zapewnianie usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame relay] do transferu danych, zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług),
zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, usługi telefoniczne, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów
głosowych, bezprzewodowe usługi telefoniczne, blokowanie połączeń telefonicznych, dostarczanie informacji z książek telefonicznych dla abonentów, dostarczanie informacji
z książek telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, komunikacja przez dalekopis, komórkowe
usługi radiotelefoniczne, dostarczanie informacji z książek
telefonicznych, komunikacja przez telefony komórkowe, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność faksowa, łączność przez telefony komórkowe, łączność za pomocą telefonii mobilnej, łączność za pomocą telefonii komórkowej, lokalne i zamiejscowe usługi telefoniczne,
przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przekazywanie rozmów
telefonicznych, przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń telekomunikacyjnych, przesyłanie dalej wiadomości
przez telefon, przesyłanie dokumentów faksem, przesyłanie
faksów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu,
przesyłanie wiadomości za pomocą telefonu i faksu, przesyłanie wiadomości za pomocą dalekopisu, przywoływanie
drogą radiową, radiowe usługi przywoławcze, świadczenie
usług w zakresie książek telefonicznych, telefonia bezprzewodowa, telefonia komórkowa, telefonia komórkowa (łączność -), telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone

45

za pośrednictwem przedpłaconych kart telefonicznych, telekonferencje, telekonferencje audio, telekopie (przesyłanie -),
teleksowe usługi biurowe, transfer informacji za pośrednictwem telefonu, transmisja danych przez pagery radiowe,
transmisja danych przez telefaks, transmisja grafiki na telefony komórkowe, transmisja komunikatów pisemnych w postaci telegramów, transmisja wiadomości przez telefaks,
transmisja wiadomości za pomocą teleksu, transmisja za pośrednictwem teleksu, transmisje na żywo dostępne przez
strony główne w Internecie [kamery internetowe], udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka rozmów jednocześnie], udostępnianie usług
czatu głosowego, usługi automatycznego odbierania telefonu, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, usługi bezprzewodowej poczty głosowej, usługi
bezprzewodowych central PBX, usługi centrali abonenckiej,
usługi centrali telefonicznych, usługi faksowe, usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi komunikacji przez płatne
telefony, usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, usługi komunikacyjne w zakresie telefonii zamiejscowej, usługi komunikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, usługi kontrolowania rozmów telefonicznych,
usługi łączności i transmisji za pomocą telefaksu, usługi krótkich wiadomości tekstowych [sms], usługi łączności telefonii
komórkowej, usługi łączności telefonicznej w samochodach,
usługi nagrywania rozmów telefonicznych, usługi poczty
głosowej, usługi prowadzenia konferencji telefonicznych,
usługi przekierowywania rozmów telefonicznych, usługi
przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, usługi
przesyłania głosu, usługi przywoławcze, usługi przywoławcze przez telefon, usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi radiowej telefonii komórkowej,
usługi telefaksowe, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii międzynarodowej, usługi telekonferencyjne, usługi telekomunikacyjne,
mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych od telemarketerów i zapobieganie im, usługi telematyczne, usługi telematyczne [transmisja danych], usługi
transmisji faksów, usługi w zakresie bezprzewodowej poczty
faksowej, usługi w zakresie bezprzewodowych telefonów
komórkowych, usługi w zakresie łączności ruchomej, usługi
w zakresie odtwarzania wiadomości głosowych, usługi w zakresie przechowywania wiadomości głosowych, usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, usługi w zakresie przesyłania i odbioru faksów, usługi w zakresie rozmów
międzymiastowych i międzynarodowych, usługi w zakresie
wiadomości głosowych, usługi wiadomości tekstowych,
usługi wideotelefoniczne, usługi wybierania numeru za pomocą głosu, użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, użytkowanie systemów przywoławczych, zapewnianie
łączności przez telefon, usługi transmisyjne, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, emisja
abonowanych programów telewizyjnych, emisja filmów
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view],
emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, emisja radiowa, emisja telewizyjna, emisja
treści wideo, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, emitowanie i transmitowanie programów
telewizji kablowej, interaktywne usługi teletekstowe, nada-
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wanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie cyfrowych treści audio, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji finansowych
przez satelitę, nadawanie informacji finansowych przez radio,
nadawanie informacji finansowych przez telewizję, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie muzyki, nadawanie programów drogą radiową, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie programów w telewizji, nadawanie programów
wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu,
nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, nadawanie programów związanych z telezakupami, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, obsługa sprzętu do emisji radiowej, podcasting, pomoc
osobom trzecim w dostarczaniu usług komunikacyjnych telewizji kablowej, programy telewizyjne (transmisja -), przekazywanie informacji drogą telewizyjną, przesyłanie webcastów, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów,
teletransmisja radiowa drogą kablową, telewizja kablowa
nadająca informacje, telewizyjnych (transmisja programów -),
transmisja audio, transmisja cyfrowych programów audio
i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja nadawcza za pomocą satelity,
transmisja programów drogą satelitarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja programów drogą kablową
i satelitarną, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisja programów radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów telewizyjnych, transmisja radiowa informacji i innych
programów, transmisja telewizji kablowych, transmisja treści
generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu, transmisja wizji za pomocą satelity, transmisje audycji
telewizyjnych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, udostępnianie łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej,
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, udzielanie informacji o emisji radiowej, udzielanie informacji o nadawaniu
telewizji kablowej, udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, usługi emisji radiowej, telewizyjnej
i kablowej, usługi emisji satelitarnej w zakresie działalności
gospodarczej, usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń
sportowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki,
usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, usługi
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi informacyjne dotyczące
nadawania programów, usługi nadawania drogą kablowa
i satelitarną, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia,
usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
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usługi nadawania programów telewizyjnych, usługi przekazu satelitarnego, usługi telegrafu taśmowego albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, usługi telewizji kablowej,
usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji drogą satelitarną i kablową, usługi transmisji kablowej, usługi transmisji
programów telewizyjnych za opłatą (pay per view), usługi
w zakresie komunikacji telewizyjnej, usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radiowych, usługi związane z taśmami
wyświetlającymi tekst, użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie urządzeń do transmisji, videocasting, zapewnianie
dostępu do telewizji za pośrednictwem dekoderów, agencje
informacyjne, automatyczny transfer danych cyfrowych
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji,
doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, cyfrowa
transmisja głosu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie informacji komunikacyjnych, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, dostarczanie raportów dotyczących łączności, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków
elektronicznych, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczne
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, informacja o łączności, informacja o telekomunikacji, interaktywne
przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne
usługi nadawania programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi wideotekstowe,
komunikacja danych drogą radiową, komunikacja drogą radiową, komunikacja peer-to-peer, komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, komunikacja przez
sieci elektroniczne, komunikacja radiowa, komunikacja telegraficzna, komunikacja telewizyjna w celu zebrań, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, konsultacje
w zakresie sieci przesyłu danych, łączność przez telegram,
komunikacja za pomocą środków elektronicznych, łączność
telegraficzna, mobilna komunikacja radiowa, mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, nadawanie dalekopisem, nadawanie telegramów, odbieranie i transmisja wiadomości, odbiór programów telewizyjnych do dalszej transmisji dla abonentów,
przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, organizowanie [zapewnianie] usług konferencji elektronicznych, pakietowa transmisja danych i obrazów, przekaz
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych
za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą radia, przekazywanie informacji do organizacji sprawozdawczych, przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem
telekomunikacji, przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie
informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, przesyłanie informacji przez dalekopisy, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie informacji za pomocą dalekopisu, przez
satelitę, przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych], przesyłanie tekstu za pomocą ekranu telewizyjnego, przesyłanie
telegramów, przesyłanie [transmisja] wiadomości, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub
interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiado-
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mości, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów,
radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, radiotelegraficzne
usługi komunikacyjne, radiowa łączność ruchoma, radiowe
usługi informacyjne, retransmisja obrazów za pomocą satelity, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, świadczenie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart telefonicznych lub kart
debetowych, świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, świadczenie usług w zakresie
prywatnych radioodbiorników przenośnych, telegraficzne
usługi, telegramy (łączność za pomocą -), telegramy (przesyłanie -), telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telekomunikacja radiowa, telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, transfer cyfrowy danych, transfer danych drogą radiową, transfer informacji drogą radiową, transmisja danych, dźwięków i obrazów
za pośrednictwem satelitów, transmisja danych na rzecz
osób trzecich, transmisja danych przez dalekopis, transmisja
danych przez mikrofale, transmisja danych przez radio, transmisja danych przez wiązkę laserową, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pomocą satelitów
komunikacyjnych, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja depesz przez środki elektroniczne, transmisja dźwięków przez satelitę, transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity, transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, transmisja
dźwięku przez satelitę, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych
sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja filmów wideo, transmisja i odbiór
radiowy, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, transmisja
informacji do celów biznesowych, transmisja informacji
do celów domowych, transmisja informacji giełdowych
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji poprzez kody telematyczne, transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, transmisja
informacji za pośrednictwem optycznych sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji za pomocą dalekopisu,
transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, transmisja interaktywnych telewizyjnych przewodników programowych, transmisja krótkich wiadomości, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych
pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi,
transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja przewodowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja satelitarna, transmisja satelitarna
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, transmisja
sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych,
transmisja telegramów, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem satelity, transmisja treści wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
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wych, transmisja wiadomości i aktualności, transmisja wiadomości i obrazów, transmisja wiadomości za pomocą telegramu, transmisja zaszyfrowanych komunikatów, udostępnianie
czasu antenowego do celów komunikacyjnych, udostępnianie informacji na temat komunikacji medialnej, udostępnianie łączności radiowej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do wideokonferencji, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji,
udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, udzielanie informacji w zakresie komunikacji, udzielanie informacji
związanych z komunikacją bezprzewodową, umożliwianie
łączności telegraficznej, umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi agencji prasowych, usługi agencji prasowych w zakresie
transmisji elektronicznej, usługi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji, usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, usługi cyfrowej transmisji danych audio
i wideo, usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej, usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej, usługi dostępu
do telekomunikacji, usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext],
usługi elektronicznej agencji prasowej, usługi elektronicznej
transmisji głosu, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, usługi informacyjne on-line związane
z telekomunikacją, usługi komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunikacji satelitarnej dla
użytkowników biznesowych, usługi komunikacji telegramowej, usługi komunikacji telematycznej, usługi komunikacyjne
do elektronicznej transmisji głosu, usługi komunikacyjne
przez dalekopisy, usługi komunikacyjne świadczone drogą
elektroniczną, usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi
komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi konferencji sieciowych, usługi konsultacyjne
dotyczące komunikacji danych, usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi łączności, usługi
łączności audiowizualnej, usługi łączności cyfrowej, usługi
łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, usługi
łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, usługi łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności
elektronicznej do transmisji za pośrednictwem anten, usługi
łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, usługi łączności kablowej, usługi łączności radiowej,
usługi łączności satelitarnej, usługi łączności telegraficznej,
usługi łączności (telegramy -), usługi łączności umożliwiające
przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości o nagłych wypadkach, usługi łączności
w zakresie elektronicznej transmisji danych, usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, usługi nadawcze, usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostę-
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pu, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła,
usługi przesyłania wiadomości teleksowych, usługi przesyłania wiadomości, usługi przesyłania zdjęć, usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, usługi radiokomunikacji wąskopasmowej, usługi radiowo-telefaksowe, usługi sieci komunikacji radiowej, usługi
sieci radiowo-telefonicznych na morzu, usługi sieci z ofertą
usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telefonii i telefonii mobilnej,
usługi telegraficzne, usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi
telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, usługi telekomunikacyjne w zakresie składu tekstu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych,
usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji
faksem, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych
sieci komórkowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków danych, usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, usługi telekomunikacyjnej
sieci cyfrowej, usługi teleksowe, usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji
danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji wideo, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej, usługi w zakresie
elektronicznego przesyłania dokumentów, usługi w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji informacji, usługi w zakresie komórkowych sieci
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie podziału czasu w korzystaniu
z aparatury łącznościowej, usługi w zakresie przekazywania
wiadomości, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej,
usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, usługi
w zakresie transmisji danych przez sieci telematyczne, usługi
w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, usługi w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
wideokomunikacyjne, usługi wideokonferencji, usługi wysyłania wideo, usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości,
użytkowanie anten odbiorników naziemno-satelitarnych,
użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, użytkowanie przekaźników telewizyjnych typu ziemia-satelita,
użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, użytkowanie
sieci telekomunikacyjnej, użytkowanie systemów komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, wideokonferencje, wirtualne pokoje
rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, wspomagane komputerowo przesyłanie
dźwięku, wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu,
wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, zapewnianie dostępu do sieci
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telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla centrów danych, zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii chatów, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną,
telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia,
innych niż do celów reklamowych, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 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 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 materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja
kalendarzy, publikacja kalendarzy imprez, publikacja książek
i czasopism elektronicznych on-line (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 on-line 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 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 elektroniczne, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek,
publikowanie książek, czasopism, 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 związanych
z technologią informacyjną, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie literatury instruktażowej, pu-
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blikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie 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 on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie opowiadań, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie podręczników
dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, 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 w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek,
publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych, sprawozdania wiadomości, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych
niż reklamowe, tworzenie [opracowywanie] podcastów,
tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, udostępnianie komiksów on-line, 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 on-line, nie do pobrania, udostępnianie
publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 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 [nie do pobrania], udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów,
wydawanie prospektów, wydawanie publikacji medycznych,
zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, zapewnianie recenzji użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, administrowanie [organizacja] konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, konferencje (organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowadzenie -), konkursy (organizowanie -) [edukacja
lub rozrywka], organizacja gier, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier
i zawodów, organizacja seminariów, organizacja wystaw
w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie ceremonii przyznania nagród
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za osiągnięcia, organizowanie ceremonii rozdania nagród,
organizowanie corocznych konferencji związanych z nabywaniem, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, organizowanie
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, 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 i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie imprez w zakresie sportów elektronicznych, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji
w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji
związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów
w celach kulturalnych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, organizowanie seminariów, organizowanie
seminariów związanych z rozrywką, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie
seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów dotyczących handlu, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej,
organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw
do celów rozrywkowych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw w celach
rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zajęć w zakresie sportów elektronicznych,
organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród,
organizowanie zawodów w zakresie sportów elektronicz-
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nych, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów
w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, planowanie konferencji w celach
edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, 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 w Internecie, prowadzenie kwizów, prowadzenie seminariów, prowadzenie seminariów i kongresów,
prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, 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, 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 organizowania quizów, usługi
w zakresie konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach
edukacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, 42 usługi w zakresie projektowania, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, analiza
i ocena dotycząca opracowywania produktów, analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, audyt jakości, badanie jakości produktów, certyfikacja usług edukacyjnych, certyfikacja [kontrola jakości], kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości, kontrola jakości dla osób trzecich, doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo techniczne
dotyczące testowania, inspekcja towarów w zakresie kontroli
jakości, kontrola jakości towarów i usług, kontrola jakości
usług, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości wytworzonych produktów, monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, nadzór i inspekcja techniczna, ocena jakości, ocena jakości produktów,
ocena opracowywania produktu, ocena projektu produktu,
ocena ryzyka naukowego, ocena wydajności przetwarzania
danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, opracowywanie metod pomiarowych i testujących, projektowanie
i testowanie nowych produktów, projektowanie i testowanie
w zakresie opracowywania nowych produktów, przeprowa-
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dzanie badań jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, sprawdzanie jakości, świadczenie usług zapewniania jakości, testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i ocena usług
osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów certyfikacji, testowanie komputerów, testowanie naukowe wspomagane
komputerowo, testowanie nowych produktów, testowanie
produktów, testowanie produktów w ramach kontroli jakości, testowanie programów komputerowych, testowanie
przemysłowe wspomagane komputerowo, testowanie przemysłowe, testowanie sprzętu informatycznego, testowanie
systemów elektronicznego przetwarzania danych, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, testowanie
urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów certyfikacji, testowanie urządzeń, testy inżynieryjne, testy jakości,
testy kontroli jakości, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, usługi certyfikacji danych
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi certyfikacji wiadomości przekazywanych drogą telekomunikacyjną, usługi doradcze w zakresie testowania produktów, usługi
kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo,
usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, usługi testowania zgodności, usługi uwierzytelniania (kontrola) danych
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, usługi w zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie testów technicznych, usługi w zakresie
uwierzytelniania, usługi zapewnienia jakości, znajdowanie
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla
osób trzecich [debugowanie], usługi naukowe i technologiczne, usługi inżynieryjne, analizy w zakresie inżynierii technologicznej, badania inżynieryjne, badania przemysłowe
obiektów technicznych, badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie technologii
prowadzone przez inżynierów, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, badania projektów inżynieryjnych, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne
w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, inżynieria komputerowa, oceny
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, oceny
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów,
oszacowania w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane
przez inżynierów, planowanie projektów technicznych
w dziedzinie inżynierii, techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, usługi doradcze
w zakresie projektowania, usługi inżynieryjne dotyczące
technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne dotyczące
technologii przetwarzania danych, usługi inżynieryjne dotyczące przetwarzania danych, usługi inżynieryjne oraz usługi
inżynieryjne wspomagane komputerowo, usługi inżynieryjne w dziedzinie robotyki, usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii komunikacyjnej, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania systemów elektronicznych, usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania konstrukcji, usługi inżynieryjne w zakresie
programowania komputerowego, usługi inżynieryjne zwią-
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zane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii, usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie
doradztwa technicznego, usługi w zakresie inżynierii elektrycznej, usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania i rysunku technicznego, usługi w zakresie
wspomaganego komputerem projektowania technicznego,
usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wynajem
sprzętu naukowego i technologicznego, wynajem urządzeń
naukowych, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
badania dotyczące technologii, badania i opracowywanie
projektów technicznych, badania naukowe, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane
komputerowo, badania techniczne, badania techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji, badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, badania technologiczne, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, doradztwo techniczne dotyczące
bezpieczeństwa, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, doradztwo technologiczne, doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy,
doradztwo w zakresie badań naukowych, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line
z możliwością wyszukiwania, ekspertyzy w zakresie technologii, kompilacja informacji naukowych, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, opracowywanie badań
technicznych, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie projektów technicznych, planowanie projektów technicznych, pomiary, badania i eksploracja, prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, prace badawczo-rozwojowe dla
osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prace inżynieryjne, profesjonalne
doradztwo dotyczące technologii, programowanie elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych,
projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych,
projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie naukowe i technologiczne, przygotowywanie map cyfrowych, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, publikowanie informacji
naukowych, przemysłowe analizy i usługi badawcze, sporządzanie raportów technologicznych, technologiczne badania
projektowe, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej
z nimi wizualizacji, udostępnianie informacji naukowych,
udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej,
udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie
informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi
analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi
analizy technologicznej, usługi badawczo-rozwojowe, usługi
doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi doradcze dotyczące nauki, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w za-
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kresie nauki, usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli, usługi naukowe, usługi naukowe i badania w tym zakresie, usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, usługi
naukowo-technologiczne, usługi opracowywania projektów
technicznych, usługi projektowania technologicznego, usługi technologiczne, usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie,
usługi technologiczne w zakresie produkcji, usługi w zakresie
analizy danych technicznych, usługi w zakresie badań matematycznych, usługi w zakresie badań naukowych, usługi
w zakresie badań przemysłowych, usługi w zakresie badań
technicznych, usługi w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, usługi
w zakresie inspekcji technicznej, usługi w zakresie planowania technologicznego, usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi w zakresie opracowywania metod testowania, usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych,
usługi w zakresie wzorcowania, usługi projektowania, analizy
wykonalności projektu, badania w zakresie projektowania
komputerów, badania dotyczące projektowania, doradztwo
projektowe, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego
za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie produktów dla osób trzecich, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
planowanie [projektowanie] sklepów, planowanie projektu,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego,
projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie
analiz wykonalności w zakresie projektów, projektowanie
baz danych, projektowanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie elektronicznych formatów płyt cd do komputerowych baz danych, projektowanie gier, projektowanie form,
projektowanie graficzne, projektowanie graficzne ilustracji,
projektowanie gier planszowych, projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, projektowanie graficzne w celu
kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki i barw
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie
i opracowywanie sieci, projektowanie i opracowywanie baz
danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych produktów, projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii
na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, projektowanie
i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
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i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie komputerów, projektowanie komputerowych stron
internetowych, projektowanie komputerowych baz danych,
projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie
materiałów drukowanych, projektowanie materiałów piśmiennych, projektowanie mikroczipów dla osób trzecich,
projektowanie mikroczipów komputerowych, projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, projektowanie nazw firmowych, projektowanie nowych produktów,
projektowanie obiektów biznesowych, projektowanie opakowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie produktu [wzornictwo], projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji
komputerowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie
stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie
systemów elektronicznych, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów przetwarzania danych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, projektowanie wzorów, projektowanie
znaków, projektowanie znaków towarowych, tworzenie
i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci
komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie
stron głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu,
udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego, udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania
produktów, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi doradcze w dziedzinie projektowania
systemów informacyjnych, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania na zamówienie, usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi projektowania opakowań przemysłowych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi projektowania w odniesieniu
do komputerów, usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, usługi projektowania w zakresie
systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, usługi
projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usługi
projektowe związane z publikacją dokumentów, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w dziedzinie wzor-
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nictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi
w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania komercyjnego, usługi
w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo,
usługi w zakresie projektowania stron internetowych, usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego, usługi związane z opracowywaniem baz danych, wspomagane komputerowo projektowanie form, wspomagane komputerowo projektowanie grafiki wideo, usługi w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, badania i doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące rozwijania
systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe, doradztwo techniczne
dotyczące obsługi komputerów, doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z konserwacją oprogramowania komputerowego,
doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo związane z tworzeniem
stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów
w zakresie informatyki, kompilacja informacji związanych
z technologią informacyjną, kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, komputerowe badania
wykonalności, komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie -),
konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej, poradnictwo informatyczne, porady
techniczne związane z komputerami, profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie sprzętu
komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności
w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, studia wykonalności w zakresie komputerów, udzielanie informacji na temat komputerów, udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, udzielanie informacji w zakresie techno-

Nr ZT3/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

logii informacyjnej, udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, usługi doradcze dotyczące analizy systemów
komputerowych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze dotyczące programów
komputerowych, usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci
informatycznych, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi doradcze i informacyjne związane z integracją
systemów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie informatyki kwantowej, usługi doradcze w dziedzinie
analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, usługi doradcze w zakresie sprzętu
komputerowego, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania,
usługi doradcze w zakresie oprogramowania, usługi doradcze związane z oprogramowaniem używanym w obszarze
handlu elektronicznego, usługi doradztwa informatycznego,
usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów,
usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania
danych, usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, usługi informacyjne dotyczące
zastosowania systemów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne
w zakresie komputerów, usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, usługi konsultacyjne i informacyjne
w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi konsultacyjne w odniesieniu do komputerów,
usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi konsultacyjne w zakresie systemów komputerowych, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym,
usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem
komputerowym i aplikacjami, usługi techniczne w zakresie
pobierania gier wideo, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, usługi w zakresie doradztwa komputerowego, usługi w zakresie konsultacji i doradztwa komputerowego, zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, chmura obliczeniowa, cyfrowe rozproszone magazynowanie, doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych
wiadomości e-mail, elektroniczne przechowywanie plików
audio, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej,
elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików audio,
elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików wideo,
elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, elektronicz-
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ne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne
przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, fog computing, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz
osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób
trzecich do celów wymiany treści on-line, hosting komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych,
hosting obiektów internetowych on-line dla osób trzecich,
hosting obiektów on-line do prowadzenia dyskusji interaktywnych, hosting oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, hosting platform komunikacyjnych w Internecie, hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting platform transakcyjnych
w Internecie, hosting platform w Internecie, hosting podkastów, hosting portali internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej
na potrzeby stron internetowych, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych,
hosting rozrywkowych treści multimedialnych, hosting serwerów, hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service], hosting
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting
stron internetowych w Internecie, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, hosting stron internetowych, hosting stron komputerowych (internetowych)
na rzecz osób trzecich, hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, hosting strony internetowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, hosting treści cyfrowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting treści
cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, hosting videocastów, infrastruktura jako usługa (IAAS), instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control
as a Service], interaktywne usługi hostingowe umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie on-line, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], łańcuch bloków jako usługa
[BaaS], leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do zarządzania danymi, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie -), platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, platforma jako usługa
[PaaS], platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa
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[SaaS], platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego
[blockchain], przechowywanie dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej, przechowywanie dokumentów
w formie elektronicznej, przechowywanie filmów w postaci
elektronicznej, przechowywanie obrazów fotograficznych
w formie elektronicznej, przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, przechowywanie treści rozrywkowych
w formie elektronicznej, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie kopii
zapasowych danych elektronicznych, tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji
i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu,
tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci
komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przygotowywania dokumentów wysyłkowych
za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji
dzienników i blogów on-line, udostępnianie elektronicznej
przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, udostępnianie
on-line oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, udostępnianie programów
komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych,
udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie
wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, udostępnianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie
wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
on-line nie do pobrania, służącego do realizacji płatności
elektronicznych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego
oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami
multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
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nia nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści multimedialnych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
on-line, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu
sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
on-line nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego
on-line nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania zapasami, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych
za pośrednictwem strony internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego
on-line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
wypożyczania oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS],
usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], usługi dostawcy hostingu w chmurze, usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”, usługi dostawcy hostingu publicznego
„w chmurze”, usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP],
usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz
osób trzecich, usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, usługi hurtowni danych [składowanie
danych], usługi komputerowe w związku z elektronicznym
zapisywaniem danych, usługi oprogramowania jako usługi
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych,
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi
przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii
zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych elektronicznych, usługi
przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji
danych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, usługi w zakresie
przechowywania plików elektronicznych w chmurze, usługi
w zakresie hostingu stron internetowych, usługi w zakresie
przechowywania danych elektronicznych w chmurze, usługi
w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, utrzymanie
witryn internetowych i hosting on-line obiektów sieciowych
na rzecz osób trzecich, wynajem elektronicznej przestrzeni
pamięciowej w Internecie, wynajem komputerów i oprogramowania, wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego, wy-
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najem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych
urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, wynajem pamięci serwerowej,
wynajem programów komputerowych, wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, wynajem
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, wynajem sprzętu i oprogramowania, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów
do Internetu, wynajmowanie serwerów WWW, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania użytkowego,
wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego związanego z podróżowaniem, wypożyczanie
oprogramowania do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania do gier komputerowych, wypożyczanie
oprogramowania do gier wideo, wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami danych,
wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania
do opracowywania stron internetowych, wypożyczanie
oprogramowania do importowania danych i zarządzania
nimi, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie programów do przetwarzania danych, wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu,
zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania,
do użytku w komunikacji, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, zapewnianie
oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych,
zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego
oprogramowania on-line, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, zapewnianie
tymczasowego korzystania z oprogramowania pojedynczego logowania on-line, nie do pobrania, zarządzanie zasobami cyfrowymi, zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, aktualizacja oprogramowania komputerowego na rzecz osób
trzecich, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności,
aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja
programów komputerowych, aktualizacja stron głównych
do sieci komputerowych, aktualizacja stron głównych dla
osób trzecich, aktualizowanie oprogramowania komputero-
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wego, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz
osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, badania
dotyczące programów komputerowych, badania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, badania
nad oprogramowaniem komputerowym, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania projektowe związane z oprogramowaniem, badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, badania w zakresie oprogramowania
komputerowego, badania w zakresie programowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem oprogramowania komputerowego, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego,
diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo specjalistyczne dotyczące
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
komputerowych programów baz danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, doradztwo w zakresie
projektowania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych,
doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem
programów oprogramowania komputerowego, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem
sprzętu i oprogramowania komputerowego, edycja programów komputerowych, instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja
programów do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, instalacja i konserwacja oprogramowania
baz danych, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy
danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego,
instalacja oprogramowania do baz danych, instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, instalacja oprogramowania komputerowego, instalacja programów komputerowych, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, instalowanie programów komputerowych, instalowanie stron internetowych w Internecie
na rzecz osób trzecich, integracja oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania, kompilacja programów do przetwarzania danych, kompilacja programów komputerowych,
kompilacja stron internetowych, konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja oprogramo-
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wania komputerowego, konfiguracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elektronicznego, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania komputerowego, konserwacja programów komputerowych, konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, modyfikowanie programów komputerowych, naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, naprawa uszkodzonych programów komputerowych, naukowe usługi programowania komputerów, opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania
komputerowego i baz danych, opracowywanie baz danych,
opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie interaktywnego oprogramowania multimedialnego,
opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie
kodów komputerowych, opracowywanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, opracowywanie oprogramowania
do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
sygnałów cyfrowych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci,
opracowywanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, opracowywanie
oprogramowania dla operatorów audio i wideo, opracowywanie oprogramowania do automatycznego odkrywania
procesów biznesowych [ABPD], opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, opracowywanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie oprogramowania komputerowego
do tworzenia elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, opracowywanie oprogramowania do edycji
tekstu, opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
obrazu, opracowywanie oprogramowania sterowników,
opracowywanie oprogramowania do systemów łączności,
opracowywanie oprogramowania systemowego, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych,
opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, opracowywanie oprogramowania do gier wideo, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM], opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e-biznesowych, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie platform komputerowych, opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub serii eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym, opracowywanie programów
do przetwarzania danych, opracowywanie programów
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do przetwarzania danych na zamówienie osób trzecich,
opracowywanie programów do danych, opracowywanie
programów do komputerów, opracowywanie programów
komputerowych do analizowania procesów spalania wewnątrz silnika, opracowywanie programów komputerowych
do analizowania emisji gazów spalinowych, opracowywanie
programów komputerowych do systemów elektronicznych
kas rejestrujących, opracowywanie programów komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, opracowywanie programów komputerowych zapisywanych na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu
(CAD/CAM), opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -),
oprogramowanie komputerowe (projektowanie -), oprogramowanie komputerowe (instalacje -), pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania
i kodu do tworzenia stron internetowych, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie programów do przetwarzania danych, pisanie programów komputerowych
do zastosowań biotechnologicznych, pisanie programów
komputerowych do zastosowań medycznych, pisanie programów komputerowych, pisanie programów kontrolnych,
prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania
komputerowego, programowanie animacji komputerowych,
programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie
komputerów, programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów do celów
telekomunikacji, programowanie komputerów i konserwacja
programów komputerowych, programowanie komputerów
na potrzeby Internetu, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, programowanie komputerowe w zakresie
gier komputerowych, programowanie komputerowe dla
osób trzecich, programowanie komputerowe w zakresie gier
wideo i gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo, programowanie komputerowe
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych,
programowanie komputerowe dla branży energetycznej,
programowanie komputerowe do przetwarzania danych,
programowanie oprogramowania edukacyjnego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do elektronicznego
przetwarzania danych [EDP], programowanie oprogramowania do gier wideo, programowanie oprogramowania
do gier komputerowych, programowanie oprogramowania
do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, programowanie oprogramowania do importo-
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wania danych i zarządzania nimi, programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników
i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych,
programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, programowanie programów do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie
spersonalizowanych stron internetowych, programowanie
sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu
multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania pojedynczego logowania, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej (VPN), projektowanie
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów
nawigacyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do planowania tras, projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych, projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
obrazu, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sterowników, projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami,
projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii słonecznej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowy-
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wanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do zarządzania zapasami, projektowanie i opracowywanie
elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń językowych, projektowanie i opracowywanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do odczytu, transmisji i organizowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie języków komputerowych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komputerów dla osób trzecich, projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
intranetu, projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie
oprogramowania do gier komputerowych, projektowanie
oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
projektowanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, projektowanie oprogramowania komputerowego
do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych,
projektowanie oprogramowania do konwertowania danych
i treści multimedialnych z i na różne protokoły, projektowanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania do przetwarzania tekstu, projektowanie oprogramowania sterowników, projektowanie
oprogramowania systemowego, projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania do smartfonów, projektowanie oprogramowania
do gier wideo, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania do przetwarzania
obrazów, projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, projektowanie portali sieciowych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, projektowanie pro-

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gramów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie
do oprogramowania komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, projektowanie stron
internetowych, projektowanie systemów informatycznych,
projektowanie systemów oprogramowania graficznego,
przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przygotowywanie programów
do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna],
sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych,
konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania
komputerowego, testowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie oprogramowania komputera,
tworzenie oprogramowania komputerowego, tworzenie
platform komputerowych, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych
do przetwarzania danych, tworzenie programów komputerowych, tworzenie programów kontrolnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych, tworzenie stron
internetowych dla innych, tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, tworzenie, utrzymywanie
i adaptacja oprogramowania komputerowego, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych,
udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi
opcjami wyszukiwania, udzielanie informacji w dziedzinie
opracowywania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania
komputerowego, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów, udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, ulepszanie oprogramowania
komputerowego, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, usługi doradcze
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze dotyczące programowania komputerów,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oprogramowania
gier komputerowych i wideo, usługi doradcze i rozwojowe
dotyczące oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w działalności wydawniczej, usługi doradcze w dziedzinie
opracowywania produktów i podnoszenia jakości oprogramowania, usługi doradcze w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa specjalistycznego w dziedzinie oprogramowania
komputerowego, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, usługi doradztwa
w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku
w grafice, usługi doradztwa w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego,
usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów
do przetwarzania danych, usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i oprogramowania, usługi konsultacyjne
w zakresie programowania komputerów, usługi pisania
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oprogramowania komputerowego, usługi pisania programów komputerowych, usługi programowania komputerów
w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi programowania komputerowego do magazynowania danych,
usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi projektowania dotyczące programów komputerowych, usługi projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projektowe dotyczące oprogramowania
komputerowego, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi utrzymywania
stron internetowych, usługi w dziedzinie programowania
komputerów, usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, usługi
w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania witryn
internetowych, usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych, usługi
w zakresie redagowania programów komputerowych, usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, utrzymanie i naprawa oprogramowania, utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego używanego do obsługi urządzeń i maszyn do napełniania, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające
komputer przed zagrożeniami, utrzymanie oprogramowania
komputerowego, utrzymywanie baz danych, utrzymywanie
zapisów komputerowych, wdrażanie programów komputerowych w sieciach, wynajem komputerów i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania sprzętowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla
osób trzecich, rozwój sprzętu komputerowego, badania
w dziedzinie sprzętu komputerowego, badania związane
z opracowywaniem sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opracowywanie sprzętu do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie
sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie sprzętu do gier
wideo, opracowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, opracowywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, opracowywanie sprzętu
komputerowego dla przemysłu wytwórczego, opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji
treści multimedialnych, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, projektowanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, projektowanie
sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multi-
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medialnych, projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, projektowanie sprzętu komputerowego na zamówienie, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji
i dekompresji treści multimedialnych, testowanie sprzętu
komputerowego, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego, usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, dekodowanie danych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie kart magnetycznych, kodowanie muzyki cyfrowej, kodowanie obrazu cyfrowego, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa komputerowych danych, kompresja danych do elektronicznego
przechowywania, komputery (powielanie programów -),
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną,
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, konwersja tekstu na format cyfrowy, konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, powielanie oprogramowania komputerowego, powielanie programów komputerowych, skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, szyfrowanie muzyki cyfrowej,
szyfrowanie obrazów cyfrowych, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, usługi
deszyfrowania danych, usługi digitalizacji map, usługi powielania programów komputerowych, usługi szyfrowania danych, usługi w zakresie digitalizacji wykresów, usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci do stron i treści internetowych, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie,
informatyka śledcza, komputerowe planowanie awaryjne
(DRP), komputery (odzyskiwanie danych -), monitoring systemów sieciowych, monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odbudowa baz
danych na rzecz innych, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie danych komputerowych, odzyskiwanie danych
ze smartfonów, opracowywanie technologii zabezpieczeń
sieci elektronicznych, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji on-line, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfika-
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tami cyfrowymi, usługi bezpieczeństwa komputerowego
w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci,
usługi IT w celu ochrony danych, usługi komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, usługi monitorowania
systemów komputerowych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów transmisji danych, usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów komputerowych,
usługi programowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi uwierzytelniania
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowego,
usługi w zakresie ochrony przed spamem, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, usługi w zakresie odzyskiwania danych, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, dzierżawa urządzeń komputerowych, komputerowy podział czasu, komputery (wypożyczanie -), obiekty i urządzenia
do współdzielenia czasowego sprzętu komputerowego, obsługa komputerowego podziału czasu, udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, udostępnianie obiektów
komputerowych współdzielonych czasowo, usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), usługi podziału
czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, usługi
w zakresie komputerowego podziału czasu, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie zabezpieczania danych, wynajem dostępu do komputerów, wynajem infrastruktury centrów danych, wynajem komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajem sprzętu komputerowego, wynajem systemów przetwarzania danych, wynajem urządzeń peryferyjnych do komputerów, wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie komputerów
do przetwarzania danych, wypożyczanie komputerów osobistych, wypożyczanie minikomputerów, wypożyczanie nośników danych, wypożyczanie sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wypożyczanie sprzętu komputerowego, wypożyczanie urządzeń
kodujących, wypożyczanie wyposażenia komputerowego,
administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach
komputerowych, aktualizowanie banków pamięci systemów
komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów
komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych,
badania technologiczne dotyczące komputerów, badania
techniczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie
komputerów, badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania
w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania
z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów
technicznych, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, eksploracja da-
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nych, integracja systemów i sieci komputerowych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci
komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów do przesyłania danych,
opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie
systemów przetwarzania danych, opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, pisanie techniczne, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz
osób trzecich, projektowanie i opracowywanie systemów
komputerowych, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie systemów magazynowania danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projektowanie urządzeń do przetwarzania danych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, systemy
komputerowe (analizy -), tworzenie cyfrowych znaków wodnych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie platform komputerowych
na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów
i sieci komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, usługi
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi informatyki kwantowej, usługi
komputerowe do analizy danych, usługi konfiguracji sieci
komputerowych, usługi migracji danych, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie projektowania i programowania
komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, zapewnianie infrastruktury centrów danych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie
projektami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], zdalne administrowanie serwerem.
(210) 521649
(220) 2020 12 02
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Przyjaciele Karpia
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy
dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki
okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze,
materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej,
badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych,
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi
w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie
tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
521658
(220) 2020 12 02
MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeSafe concept
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 mydło antybakteryjne, mydła dezynfekujące, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, antybakteryjne środki do mycia rąk, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, chirurgiczne materiały opatrunkowe, lecznicze płyny do włosów, materiały opatrunkowe,
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medyczne, lecznicze preparaty toaletowe, szampony lecznicze, 10 maski stosowane przez personel medyczny, maski
sanitarne do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521665
(220) 2020 12 02
MAŃCZAK PAULA, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
COVAL

(531) 26.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe i wyroby
z nich: armatura do przewodów, blacha i materiały blacharskie, ćwieki, drut, drabiny, dzwonki, gwoździe, haki i klamry, imadła, kątowniki i profile, klucze, kłódki, kowadła, konstrukcje metalowe, kątownik, nakrętki i nity, obręcze, okucia
i opaski zaciskowe, osprzęt do drzwi, pierścienie dystansowe,
oporowe z gwintem lub bez, płyty kotwiące, podkładki, pręty, skrzynie pojemniki, rękojeści do narzędzi, rury, rurki, rygle,
sworznie, śruby i wkręty i tuleje, uszczelki i zaciski metalowe,
zamki, zasuwy i złącza, 7 maszyny starowane mechanicznie,
elektrycznie i maszyny sterowane pneumatycznie oraz części do nich służące do obróbki metalu, tworzywa sztucznego, drewna, betonu, do malowania, spawania, czyszczenia,
cięcia, mycia, mieszania, maszyny rolnicze i części do nich,
8 narzędzia, przyrządy ręcznie sterowane i części do nich,
przyrządy do cięcia, szlifowania, polerowania, brzeszczoty,
dłuta, dziurkacze, frezy, gwinty, gwintownice, imadła, kielnie,
kilofy, kleszcze do osadzania kołków, klucze, kosiarki ogrodowe i ręczne, krążki i krążki czepne, łomy, młotki i narzędzia
ogrodowe i rolnicze, nożyce, nitownice, napinacze, obcęgi, obcinacze opryskiwacze, ostrzałki, pilniki i piły, pistolety
do wyciskania masy, przecinaki i punktaki, przyrządy ręczne
do szlifowania i polerowania, rozwiertaki, sekatory, siekiery,
skrobaki, strugi, szczypce, śrubokręty, świdry, tarcze szlifierskie, topory, ubijaki, wiertarki, wiertła, wkrętaki i wyrzynarki.
521668
(220) 2020 12 02
MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTI MASK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 maski na twarz do użytku medycznego dla
ochrony przeciwbakteryjnej, maski ochronne do użytku
przez pracowników medycznych, maski higieniczne do celów medycznych, maski chirurgiczne z wysokim współczynnikiem filtracji, maski stosowane przez personel medyczny,
maski sanitarne do celów medycznych.
(210) 521672
(220) 2020 12 03
(731) RĘBISZ TOMASZ, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Evowash

(531) 12.03.25, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 dystrybutory automatyczne, automaty
do sprzedaży, automaty sprzedające na żetony, automaty
sprzedające (uruchamiane monetami -), automaty sprzedające chłodnicze, automatyczne dozowniki detergentów
do prania, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, myjnie samochodowe, urządzenia do mycia pojazdów,
37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, czyszczenie
aut, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenie i mycie
samochodów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, czyszczenie pojazdów, czyszczenie samochodów,
kompleksowe czyszczenie samochodów, mycie pojazdów,
mycie pojazdów mechanicznych, polerowanie pojazdów,
polerowanie samochodów, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, usługi myjni pojazdów, instalacja sprzętu hydraulicznego, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń myjni samochodowych.
(210) 521675
(220) 2020 12 03
(731) ZAWADZKI WOJCIECH, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Czerwony Rum
(510), (511) 9 taśmy magnetyczne, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane kasety magnetofonowe, nagrane płyty
DVD z nagraniami muzycznymi, płyty winylowe, muzyczne
nagrania wideo, nagrane dyski wideo, książki audio, muzyka cyfrowa do pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, okulary przeciwsłoneczne, publikacje elektroniczne,
25 koszulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, t-shirty
z krótkim rękawem, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, krótkie
spodnie, dżinsy, spodnie dresowe, długie kurtki, kurtki pilotki,
ocieplane kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki wierzchnie, czapki z daszkiem, czapki dziane, rękawiczki dziane, szaliki, szaliki
rurkowe (kominy) na szyję, 41 udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikowanie piosenek, publikowanie plakatów, publikowanie słów piosenek
w postaci książek, organizowanie festiwali, koncerty muzyczne na żywo, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe],
komponowanie muzyki dla osób trzecich, publikacje multimedialne.
(210) 521686
(220) 2020 12 03
(731) COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Comarch EOS
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, programy komputerowe,
platformy oprogramowania komputerowego, oprogramowanie do obsługi spraw w urzędzie w formie elektronicznej,
oprogramowanie do komunikacji z urzędem w formie elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania komunikacją
w formie elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania
dokumentami, oprogramowanie do zarządzania danymi,
oprogramowanie do zarządzania urzędem, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania projektami, oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie do planowania
zasobów urzędu, 42 oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące: oprogramowanie do obsługi spraw w urzę-
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dzie w formie elektronicznej, oprogramowanie do komunikacji z urzędem w formie elektronicznej, oprogramowanie
do zarządzania komunikacją w formie elektronicznej, oprogramowanie do zarządzania dokumentami, oprogramowanie do zarządzania danymi, oprogramowanie do zarządzania urzędem, oprogramowanie do zarządzania procesami
biznesowymi, oprogramowanie do zarządzania projektami,
oprogramowanie do zarządzania finansami, oprogramowanie do planowania zasobów urzędu.
(210) 521696
(220) 2020 12 03
(731) CHACIEWICZ HANNA, Otwock
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIDERKLIMATY
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, informacje na temat
sprzedaży produktów, organizowanie pokazów handlowych,
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych
i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi sklepu w zakresie sprzedaży następujących towarów: wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pudełek kartonowych
do pakowania, artykułów piśmiennych, ozdób do ołówków,
papeterii, książek, komiksów, albumów, widokówek, kart okolicznościowych, fotografii, reprodukcji graficznych, plakatów,
kalendarzy, zakładek do książek, okładek na książki, torebek
do pakowania, zabawek, maskotek, gier, układanek, puzzli, figurek do zabawy, figurek z drewna, pudełek z drewna, ozdób
ściennych z drewna, koszy ozdobnych z wikliny, kart do gry, balonów, artykułów sportowych, etui na smartfony, etui na karty kredytowe, etui na okulary, smyczy do okularów, portfeli,
toreb, toreb na zakupy, plecaków, parasoli, talerzy pamiątkowych, medali pamiątkowych, breloczków, kółek do kluczy, etui
na klucze, smyczy (pasków do noszenia), pamięci USB, podkładek pod myszy komputerowe, wyrobów ze szkła, porcelany,
fajansu do użytku w gospodarstwie domowym, pojemników
do użytku w gospodarstwie domowym, naczyń ze szkła,
porcelany i fajansu, kubków, szklanek, filiżanek, ozdób ceramicznych, dekoracji wiszących, ozdób do ubrań, podkładek
z tektury pod szklanki, obrusów papierowych i niepapierowych, bieżników stołowych, serwetek, ściereczek tekstylnych,
ozdób choinkowych, plakietek ozdobnych, ozdób do ubrań,
ozdób kartonowych na artykuły spożywcze, proporczyków
z papieru, potpourri, kadzidełek, świec, świec elektrycznych,
świec LED, świec okolicznościowych, świec wotywnych, lampionów na świece, lamp oświetleniowych, świeczników-lichtarzy, świeczników, sztucznych girland i wieńców, wieńców
z suszonych ziół i kwiatów do dekoracji, doniczek, kwiatów
sztucznych, kwiatów suszonych, przyborów szkolnych [artykuły piśmienne], etui na przybory do pisania, piórników, linijek,
kalkomanii, ozdobnych modeli wykonanych z drewna, modeli
dekoracyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, bibelotów
wykonanych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu, szkła,
porcelany, modeli architektonicznych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu, papieru i tektury, koszulek, bluz, szalików,
apaszek, pasków (odzież), czapek, opasek na głowę (odzież),
daszków przeciwsłonecznych, chust, opakowań na prezenty
świąteczne, sztucznych wieńców i girland bożonarodzeniowych, 45 usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności
przemysłowej i praw autorskich.
(210)
(731)

521697
(220) 2020 12 03
FLOREK RYSZARD PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łosie
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(540) (znak słowny)
(540) SANKOLANDIA
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi stoków narciarskich i torów saneczkowych, usługi w zakresie instalacji, konserwacji
i naprawy urządzeń dotyczących sportów zimowych, usługi
w zakresie sztucznego naśnieżania stoków, naprawa sprzętu
sportowego, 39 usługi w zakresie prowadzenia parkingów,
organizowanie wycieczek i wczasów, 41 usługi w zakresie
kształcenia praktycznego w zakresie sportów zimowych,
usługi edukacyjne, w tym edukacja sportowa, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, w tym usługi świadczone przez parki
sportowe, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych, wynajem sprzętu
sportowego i obiektów sportowych, udostępnianie sprzętu
sportowego, szkolenia nauczycieli i zawodników sportowych,
organizowanie obozów sportowych, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, informacja sportowa, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, udostępnianie stoków narciarskich i saneczkowych, place zabaw dla dzieci, usługi parku rozrywki, organizowanie festynów, imprez rozrywkowych, organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, udzielanie informacji na temat imprez i wydarzeń sportowych i rozrywkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521698
(220) 2020 12 03
DANIELEWSKA YULIYA, Ząbki
(znak słowno-graficzny)
ŻEBERNIA

(531) 01.07.06, 01.15.05, 01.07.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
521701
(220) 2020 12 03
LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) KASZTELAŃSKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

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

521703
(220) 2020 12 03
SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zalesie Górne
(znak słowno-graficzny)
the BURGERS
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(531) 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby mięsne, ekstrakty mięsne, ekstrakty z ryb, ekstrakty z warzyw
do konsumpcji, mięsa wędzone, wędliny, mięso liofilizowane, kotlety wieprzowe, kotlety rybne, kotlety sojowe, kotlety z tofu, kiełbasy, kiełbaski rybne, paluszki rybne, kiełbaski
w cieście, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe,
kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, cielęcina, jagnięcina,
wołowina, wieprzowina, filety rybne, filety anchois, filety
z piersi kurczaka, filety z wędzonego śledzia, homary, kraby,
małże, ośmiornice, ostrygi, skorupiaki, surimi, podroby, pulpety [żywność], klopsiki drobiowe, knedle ziemniaczane,
krokiety, przekąski na bazie mięsa, steki, steki z mięsa, steki
wołowe, steki wieprzowe, steki z ryb, szaszłyki, tofu, przekąski na bazie tofu, tofu z soi, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski ziemniaczane, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, marmolada, kompoty, jaja, produkty z jaj, mleko, produkty mleczne, napoje
mleczne, napoje na bazie mleka, zsiadłe mleko, maślanka,
kefir [napój mleczny], koktajle mleczne, masło, masło orzechowe, sery, twaróg, produkty serowarskie, fondue serowe,
jogurty, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty
o smaku owocowym, jogurty pitne, nabiał i substytuty nabiału, desery mleczne, schłodzone desery mleczne, desery
jogurtowe, desery owocowe, galaretki owocowe, kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe, galaretki
z warzyw, galaretki z owoców morza, galarety mięsne, galaretki rybne, oleje i tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek, dipy, dip
fasolowy, dipy serowe, dipy na bazie produktów mlecznych, falafel [orientalnie przyprawione kotleciki z cieciorki],
kofta libańska (szpadki grillowanego mięsa wołowego, podawane z ryżem arabskim, zestawem surówek oraz sosem
jogurtowo-miętowym z dodatkiem chili lub harissą do wyboru), harissa, tabbouleh, gotowe dania z mięsa, gotowe
posiłki z drobiu, gotowe dania warzywne, gotowe posiłki
zawierające [głównie] jajka, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], mieszanki owoców suszonych, orzechy jadalne,
zupy, rosół [zupa], zupy cebulowe, zupy grzybowe, zupa
pomidorowa, frytki, frytki gofrowane, frytki ziemniaczane,
owoce morza, kalmary panierowane, produkty z owoców
morza, przystawki na bazie warzyw, warzywa grillowane,
warzywa gotowane, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, soczewica, soja [przetworzona], zapiekanki
[żywność], żywność przygotowywana z ryb, oliwki, sos tahini, sos jogurtowo-miętowy z dodatkiem chili, paski świeżych warzyw: marchewki i ogórka, sałaty, sałatki, sałatki
drobiowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki podawane
na przystawkę, sałatki z roślin strączkowych, sałatka z falafelem, sałatka grecka, sałatka z wątróbką w porzeczkach, krążki cebulowe w panierce, ostre kulki serowe z dodatkiem
zielonego jalapeño w panierce podawane z sosem, serki
panierowane, nuggetsy z serem cheddar i papryczką
jalapeño w czarnej panierce, podawane z sosem, skrzydełka kurczaka marynowane w sosie barbecue, hummus jamil
[pasta z cieciorki przygotowana według oryginalnej libańskiej receptury, podawana ze świeżo wypiekaną bułką pita],
burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu, burgery z falafelem,
burgery wegańskie, burgery z boczniakami, cheese burgery, hamburgery, hamburgery z indyka, hamburgery z kurczaka, hot dogi, shoarma, shoarma z kurczaka, shoarma zapieczona serem, ryż, ryż arabski, ziemniaki, opiekane ziemniaki, ziemniaki smażone w cieście, frytki stekowe, wątróbka
z pieczarkami, karkówka z grilla, gęś pieczona, indyk pieczony, golonka, grillowane filety rybne, chipsy, chipsy z bekonu, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy na bazie
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warzyw, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy z batatów, chipsy o niskiej
zawartości tłuszczu, stripsy z kurczaka, skrzydełka BBQ, kawior, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowane,
gulasze, gulasz wołowy, gulasz błyskawiczny, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, omlety, pasty rybne, pasty
mięsne, pasztety, pasty warzywne, pieczone kasztany,
przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, grzyby,
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, sosy, sos
czosnkowy, 30 chleb, chleb pita, chleb pitta, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb na parze, chleb chrupki,
chleb razowy, chleb żytni, chleb słodowy, chleb wielozbożowy, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, chleb
w kształcie placków, chleb z przyprawami, chleb o niskiej
zawartości soli, chleb czosnkowy, przaśny chleb w postaci
cienkich płatów, tosty, czipsy z pity, bułki, bułki pita, bułki
maślane, rogaliki, przekąski składające się głównie z chleba,
pieczywo czosnkowe, pieczywo czosnkowe z serem, bagietki, bajgle, precle, precelki, bułeczki chrupkie, bułeczki
drożdżowe, bułeczki słodkie, biszkopty, grzanki, grzanki [sucharki], kanapki, kanapki tostowe opiekane, koreczki, kanapeczki, baklava, chałwa, bezy, wyroby piekarnicze, ciasta,
ciasta czekoladowe, ciasta [słodkie lub słone], ciasta wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, ciasta zawierające
mięso, kruche ciasto, sernik, tiramisu, szarlotka, ciasteczka
z wróżbą, brownie z gruszką (czekoladowe ciastko z dodatkiem orzechów włoskich i karmelu, podawane na ciepło
z gruszką i bitą śmietaną), crème brulee (krem waniliowy
pod cienką warstwą karmelu), sezamowe kulki w toffi (kulki
z nadzieniem z czerwonej fasoli w cieście sezamowym, podawane na ciepło z sosem toffi), tarty (słodkie lub słone),
quiche [tarty], ciasteczka, ciastka owsiane, ciastka czekoladowe, ciasteczka maślane, ciasto biszkoptowe, suflety deserowe, wyroby cukiernicze, cukierki, cukierki bez cukru, pralinki, czekoladki, kawa, espresso, cappuccino, gotowe napoje kawowe, kawa mrożona, herbata, herbaty ziołowe [napary], herbaty owocowe, herbata mrożona, yerba mate, czekolada, czekolada pitna, gorąca czekolada, kakao, napoje
kakaowe, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, desery,
gotowe desery [wyroby cukiernicze], desery czekoladowe,
desery lodowe, desery z muesli, puddingi, deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe do spożycia puddingi, wyroby
lodowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody
mleczne, lody na bazie jogurtu, herbatniki, krakersy, lizaki,
marcepan, batoniki, batony zbożowe i energetyczne, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batony czekoladowe, batoniki muesli, batony lodowe, batony z orzechów w karmelu, batoniki cukiernicze, batony sezamowe, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, eklerki, gofry, orzechowe wyroby
cukiernicze, musy czekoladowe, musy deserowe, musy
(słodycze), musy (wyroby cukiernicze), dania na bazie ryżu,
gotowe dania z ryżu, kasze, kuskus, makarony, kluski, pierogi, tortille, drób w cieście, dziczyzna w cieście, ryba w cieście, sosy, gotowe sosy, harissa [przyprawa], sosy mięsne,
warzywa w cieście, wrapy z kurczakiem, chrupki, chrupki
ryżowe, chrupki serowe, chrupki kukurydziane, chrupki
zbożowe, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, mięso
zapiekane w cieście, naleśniki, owsianka, płatki zbożowe,
płatki śniadaniowe, przyprawy, risotto, wafle, wafelki [artykuły spożywcze], wafle ryżowe, wafle czekoladowe, wafle
ryżowe w polewie czekoladowej, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, usługi barów i restauracji, usługi barów typu fast-food na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, usługi barmanów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
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i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach i barach, restauracje, restauracje
dla turystów, restauracje oferujące dania na wynos, bary,
bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], kafeterie [bufety], kawiarnie, herbaciarnie, stołówki, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo
kulinarne, dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, informacja o usługach restauracyjnych, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi kateringowe, katering obejmujący
żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe obwoźne, przygotowywanie posiłków i napojów, usługi cateringu zewnętrznego, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi zaopatrzenia w napoje, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych, rezerwacja
stolików w restauracjach, rezerwacje hotelowe, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, tymczasowe zakwaterowanie, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, usługi hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi biur zakwaterowania, udostępnianie obiektów na imprezy, udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
(210) 521722
(220) 2020 12 03
(731) WIŚNIEWSKI JAROSŁAW, Raszyn
(540) (znak słowny)
(540) AGROPONIKA
(510), (511) 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne i ogrodnicze, 39 transport, pakowanie, składowanie
i magazynowanie produktów rolnych i ogrodniczych
w postaci surowej i przetworzonej, dostarczanie tych towarów na zlecenie, 42 usługi badawcze w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, projektowanie techniczne w zakresie
rolnictwa i ogrodnictwa, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego dotyczącego rolnictwa
i ogrodnictwa, 44 usługi doradcze i informacyjne w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, uprawa roślin, usługi w zakresie rolnictwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

521724
(220) 2020 12 04
BINIEK DAMIAN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PREMIUM FLOOR

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 26.04.02, 26.04.08
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania,
17 maty termoizolacyjne, 19 podłogi laminatowe, 27 pokrycia podłogowe winylowe.

Nr ZT3/2021

521727
(220) 2020 12 03
4-LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTrójmiasto

(210)
(731)

(531) 07.01.24, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
ogłoszenia drobne, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich, publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklamy on-line, usługi
reklamowe i marketingowe on-line, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi zarządzania społecznością on-line, organizacja
subskrypcji usług internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci
komunikacyjnych, opracowywanie katalogów, spisów w celu
publikacji w Internecie, udostępnianie katalogów [spisów]
informacji handlowych on-line w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć,
gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć,
obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług on-line i Internetu, udostępnianie forów internetowych
on-line, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi elektronicznej
transmisji danych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń,
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu do informacji
w Internecie, zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki
pocztowej, udostępnianie komputerowej bazy danych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych, udostępnianie
on-line elektronicznych tablic informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług on-line i Internetu,
41 publikacje multimedialne, udostępnianie publikacji on-line,
zapewnianie rozrywki on-line, udostępnianie obrazów on-line
nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony
internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, udostępnianie muzyki cyfrowej
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z Internetu, usługi radia internetowego w zakresie rozrywki,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu, dostarczanie filmów, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, zapewnianie rozrywki na żywo, rozrywka interaktywna
on-line, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej.
521729
(220) 2020 12 03
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW BORUTA,
Otrębusy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.motoserce.pl
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 15.01.11, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
druki, fotografie, naklejki, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
ulotki, prospekty, plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, kalendarze, 41 organizacja akcji charytatywnych, organizowanie
loterii na cele dobroczynne, organizowanie imprez i atrakcji kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci
i dorosłych, organizowanie pokazów, gier, wystaw tematycznych, pokazów plenerowych, organizowanie warsztatów i szkoleń, edukacja, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i krwiodawstwa, promocja zdrowia i zdrowego trybu
życia, usługi w zakresie gier losowych, 44 informacje związane
z krwiodawstwem, krwiodawstwo, usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych i usług krwiodawstwa,
usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia i krwiodawstwa, promocja zdrowia, promocja krwiodawstwa.
(210)
(731)
(540)
(540)

521730
(220) 2020 12 03
ŁUKAWSKI TOMASZ, Świętochłowice
(znak słowno-graficzny)
SPECTRE

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, gry, hantle, kije
do gier, kije hokejowe, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze, piłki do gier,
rękawice do gier, urządzenia do gier, akcesoria sportowe,
sprzęt hokejowy, 35 marketing ukierunkowany, pokazy towarów, reklama, telemarketing, usługi marketingowe, usługi
relacji z mediami, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa,
sponsorowanie wydarzeń sportowych.
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(210) 521732
(220) 2020 12 03
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowny)
(540) WOLMART
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła
dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
kleje do przymocowań sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stasowane
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych,
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw
migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne,
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe
środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych.
521741
(220) 2020 12 03
NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mamoreX
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności do celów
medycznych, 29 oleje jadalne.
(210)
(731)

(210) 521742
(220) 2020 12 03
(731) KACZAŁKO PAULINA PERFECT STUDIO, Prusice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) P. PERFECT STUDIO

(531) 27.05.05, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą nożyczek fryzjerskich, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznych karbownic
do włosów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznych prostownic do włosów, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą elektrycznymi urządzeniami do układania włosów, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą elektrycznych zalotek do rzęs, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą grzebieni, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą maszynek
do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
maszynek do strzyżenia włosów, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą narzędzi ręcznych do użytku przy
kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą nożyc, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą nożyc [narzędzia obsługiwane ręcznie], usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą nożyczek, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą nożyczek do skórek wokół paznokcia, usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą akcesoriów fryzjerskich, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą foteli fryzjerskich, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą foteli-leżanek do zabiegów kosmetycznych,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą biurek
i stołów, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
blatów [części mebli], usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą biurek z regulacją wysokości, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą biurek modułowych
[meble], usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą myjni z masażem, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą konsolet, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą z kanapami, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą urządzeń kosmetycznych, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzedażą sprzętu elektrycznego,
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli
fryzjerskich, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
nożyczek fryzjerskich, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą elektrycznych karbownic do włosów, usługi
handlu hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznych
prostownic do włosów, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą elektrycznymi urządzeniami do układania włosów, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą elektrycznych zalotek do rzęs, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą grzebieni, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą maszynek do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą maszynek do strzyżenia włosów,
usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą narzędzi
ręcznych do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą nożyc, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
nożyc [narzędzia obsługiwane ręcznie], usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą nożyczek, usługi handlu hur-
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towego związane ze sprzedażą nożyczek do skórek wokół
paznokcia, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
akcesoriów fryzjerskich, usługi handlu hurtowego związane
ze sprzedażą foteli fryzjerskich, usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą foteli-leżanek do zabiegów kosmetycznych, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
biurek i stołów, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą blatów [części mebli], usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą biurek z regulacją wysokości, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą biurek modułowych [meble], usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą myjni
z masażem, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
konsolet, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą
z kanapami, usługi handlu hurtowego związane ze sprzedażą urządzeń kosmetycznych, usługi handlu hurtowego
związane ze sprzedażą sprzętu elektrycznego, usługi handlu
hurtowego związane ze sprzedażą mebli fryzjerskich.
(210)
(731)
(540)
(540)

521743
(220) 2020 12 03
MŁODA MONIKA BABYFIZJO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
BabyFizjo

(531) 02.05.06, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 44 badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie
sprawności fizycznej, domowa opieka pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, fizjoterapia, masaże, masaż, ochrona
zdrowia, ocena kontroli wagi, opieka medyczna i zdrowotna,
ośrodki zdrowia, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, poradnictwo w zakresie
odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo dietetyczne, rehabilitacja fizyczna, sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
terapia mowy, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udzielanie
informacji dotyczących badań fizykalnych, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 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 suplementami diety i odżywczymi, usługi dietetyków, 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 zdrowia, 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 związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego (medyczne), usługi doradztwa
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w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane
z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi
klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia,
usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej,
zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(210)
(731)
(540)
(540)

521745
(220) 2020 12 03
MŁODA MONIKA BABYFIZJO, Poznań
(znak słowno-graficzny)
mama bambam.pl

(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie domków dla lalek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
drewnianych klocków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
kostek edukacyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
zabawkowych akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie układanek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie zabawkowego warsztatu dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie wózków dla lalek, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie zabawkowych sorterów dla
dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie drewnianych
zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
maskotek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
szumiących zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie gryzaków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
grzechotek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
plastycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kolorowanek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
dla dzieci, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
do pielęgnacji, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
do jedzenia, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bidonów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kubków, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie śliniaków, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie sztućców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów do podróży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie termosów, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie plecaków, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
koszy mojżesza, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat
materiałowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie mat
piankowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tablic pamiątkowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie domków dla lalek, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie drewnianych klocków, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie kostek edukacyjnych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie zabawkowych akcesoriów kuchennych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie układanek
dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawkowego warsztatu dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
wózków dla lalek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie zabawkowych sorterów dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie drewnianych zabawek dla dzieci, usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie maskotek dla dzieci, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie szumiących zabawek dla dzieci, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie gryzaków, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie grzechotek, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów plastycznych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie kolorowanek, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów dla dzieci, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do kąpieli, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do pielęgnacji, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów do jedzenia, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bidonów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kubków,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie śliniaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sztućców, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów do podróży, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie termosów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
plecaków, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie koszy mojżesza, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mat materiałowych,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie mat piankowych, usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie tablic pamiątkowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

521750
(220) 2020 12 04
WITKOWSKA-MISIAK KAMILA, Chotomów
(znak słowno-graficzny)
É Étonéese

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, odżywki do włosów, pomadki do ust, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
produkty perfumeryjne, puder do twarzy, rzęsy sztuczne,
szampony, świece do masażu do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, woda micelarna, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, preparaty do demakijażu,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne
do odchudzania.
(210)
(731)
(540)
(540)

521751
(220) 2020 12 04
BRODZIAK KAMIL, Ożarów Mazowiecki
(znak słowno-graficzny)
SENSOR MILA

(531) 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia [części maszyn],
regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silni-
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ków elektrycznych, rozruszniki silników, silniki hydrauliczne, świece żarowe do silników diesla, świece zapłonowe
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, wentylatory do silników, wkłady do maszyn filtrujących, zawory
ciśnieniowe [części maszyn], zawory [części maszyn lub
silników], zawory [części maszyn], 9 amperomierze, aparatura do kontrolowania temperatury, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, barometry,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie elektryczne, częstotliwościomierze, diody świecące [LED], dynamometry
[siłomierze], elektroniczne tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, kable elektryczne, kable koncentryczne,
kable rozruchowe do silników, końcówki [elektryczność],
liczniki, liczniki obrotów, ładowarki do baterii, łączniki elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych
[kable], mierniki, mikrometry, numeryczne wyświetlacze
elektroniczne, ogrodzenia zelektryfikowane, prędkościomierze do pojazdów, prostowniki, przekaźniki elektryczne,
przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, przyrządy
do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu
paliwa, przyrządy do pomiaru wagi, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy pomiarowe, reduktory
[elektryczność], regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, światła błyskowe [sygnały
świetlne], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, termostaty do pojazdów, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do rejestrowania odległości, wilgotnościomierze, woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach,
wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości,
wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, zawory
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
złączki do przewodów [elektryczność].
521754
(220) 2020 12 04
SUNDAYZZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUNDAYZZZ
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, etui na telefon,
maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, paski, opaski przeciwpotne
na nadgarstek, rękawiczki, skarpety, szale, szaliki, krawaty,
poszetki.
(210)
(731)
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(540) TARCHAŁA CATERING

(531) 27.05.01, 02.01.11, 02.01.04
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu, 29 nabiał i substytuty nabiału, mięso i wyroby mięsne, 30 dania gotowe
i wytrawne przekąski, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
sól, przyprawy i dodatki smakowe, 40 przetwarzanie żywności i napojów, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów,
ubój, mrożenie żywności, obróbka żywności gotowanej,
palenie i przetwarzanie kawy, przetwarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, przetwarzanie żywności,
przetwarzanie żywności gotowanej, usługi konserwacji
żywności, usługi pasteryzacji żywności i napojów, wytłaczanie owoców, wędzenie żywności, żywność (wędzenie -),
konserwowanie napojów i żywności, konserwowanie żywności, mielenie żywności, 43 tymczasowe zakwaterowanie,
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
doradztwo kulinarne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów
na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla
osób starszych, dzierżawa metalowych i niemetalowych
budynków przenośnych, konstrukcje przenośne [wypożyczanie -], usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego.

(210)
(731)

521760
(220) 2020 12 04
KFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) tantis
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pomocą
sklepów internetowych książek, podręczników szkolnych,
artykułów papierniczych, zabawek, gier planszowych, kart
do gier, puzzli, klocków do zabawy, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

521784
(220) 2020 12 03
LV solution společnost s ručenim omezeným,
Czeski Cieszyn, CZ
(540) (znak słowny)
(540) Betters zakłady sportowe
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, gry hazardowe, w szczególności zakłady wzajemne, w tym organizowane przez
sieć Internet (on-line), urządzenia, maszyny i terminale
do gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowanych przez sieć Internet (on-line),
części i wyposażanie do tych produktów, udostępnianie
obiektów wykorzystywanych do udostępniania gier hazardowych w szczególności zakładów wzajemnych, w tym
organizowanych przez sieć Internet (on-line), wszystkie
wyżej wymienione usługi świadczone także on-line z komputerowej bazy danych, telefonicznie lub za pomocą Internetu, usługi informacyjne i doradcze w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych.

(210) 521780
(220) 2020 12 06
(731) TARCHAŁA ANDRZEJ, Ochotnica Górna
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 521789
(220) 2020 12 07
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) KONTO Z LWEM ACTIVE
(510), (511) 36 finansowe usługi bankowe, bankowe usługi
rozliczeniowe, finansowe usługi bankowe w zakresie wpłacania środków pieniężnych, finansowe usługi bankowe
w zakresie wypłacania środków pieniężnych, skomputeryzowane usługi bankowe, telefoniczne usługi bankowe, usługi
bankowe, usługi bankowe dostępne za pomocą kart, usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe, zautomatyzowane usługi bankowe związane
z transakcjami za pomocą kart obciążeniowych, zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcjami przy użyciu
kart kredytowych, usługi bankowe związane z elektronicznym transferem funduszy, bankowość internetowa, emisja
kart kredytowych, obsługa kart do transakcji płatniczych,
obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi finansowe
dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych,
usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, wydawanie
kart kredytowych, doradztwo finansowe, finansowe (doradztwo -), finansowe (informacje -), usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi informacji i doradztwa finansowego,
usługi pośrednictwa finansowego, transakcje gotówkowe
i transakcje walutowe, wymiana walutowa, usługi walutowe,
42 administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych instalacja, aktualizacja
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja,
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
udostępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi
komputerowe do analizy danych, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, tworzenie,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
521798
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2030
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521800
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2065
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

(210) 521801
(220) 2020 12 07
(731) KULEJEWSKI KAMIL P.P.U.H. KAMLINEMEBLE, Cyganka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUDECKA OSTOJA

(531) 03.01.08, 03.01.26, 03.07.16, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów
on-line.
521802
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2035
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521803
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2060
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521804
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2055
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521805
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2050
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521806
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2025
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)
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521807
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2045
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521808
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont 2040
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521809
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(210)
(731)

521811
(220) 2020 12 04
GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Generali Horyzont SFIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

521814
(220) 2020 12 07
KARPIŃSKI PRAWDZIWE LODY SPÓŁKA JAWNA,
Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cremella

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu,
pasty do smarowania składające się z orzechów laskowych,
pasty do smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania
składające się głównie z jajek, owocowe pasty do smarowania, pasty mleczne do smarowania, pasty na bazie orzechów,
pasty na bazie roślin strączkowych, pasty przyrządzone
z orzechów, pasty warzywne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, produkty do smarowania na bazie
trufli (kremy z trufli), 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty
czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty
do smarowania na bazie majonezu, pasty do sporządzania

Nr ZT3/2021

napojów kakaowych, pasty na bazie czekolady, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pasty warzywne
[sosy], słodkie pasty do smarowania [miód], kremy czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, kremy na bazie
kakao w postaci past do smarowania, mrożone kremy budyniowe, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce,
wyroby piekarnicze zawierające kremy, napoje o smaku
czekoladowym, napoje składające się głównie z czekolady,
napoje sporządzone z czekolady, napoje zawierające czekoladę, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, owoce
w polewie czekoladowej, polewa lub posypka czekoladowa,
polewy o smaku czekoladowym, posypka czekoladowa, praliny wytworzone z czekolady, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania napojów
czekoladowych o smaku orzechowym, produkty cukiernicze
uformowane z czekolady, produkty na bazie czekolady, słodycze czekoladowe, sos czekoladowy, syrop czekoladowy,
syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, wafelki w polewie czekoladowej, wafle czekoladowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby
cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze
w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, batoniki cukiernicze,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, czekoladowe wyroby cukiernicze
nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające
praliny, dekoracje cukiernicze do ciast, dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, gotowe desery [wyroby cukiernicze], lodowe wyroby cukiernicze, mleczne wyroby cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby cukiernicze
na patyku, musy (wyroby cukiernicze), nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze
wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem
z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek,
nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], polewy cukiernicze, przekąski składające się głównie z wyrobów
cukierniczych, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wiórki
do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego, wyroby
cukiernicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby
cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej
zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby
cukiernicze w polewie cukrowej, wyroby cukiernicze z mąki,
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
43 kawiarnia, lodziarnie, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

Nr ZT3/2021
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521828
(220) 2020 12 07
LAURAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISIMI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.01
(510), (511) 25 odzież ciążowa, odzież damska, odzież, body
[odzież], dolne części ubrań [odzież], duże luźne kaptury
[odzież], dzianina [odzież], galowa odzież wieczorowa, golfy [odzież], halki [odzież], kurtki [odzież], odzież codzienna,
odzież do spania, odzież dziana, odzież dziewczęca, odzież
gotowa, odzież lniana, odzież modelująca, odzież tkana,
odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, okrycia
wierzchnie [odzież], opaski na biust [odzież], szorty [odzież],
topy [odzież].
521830
(220) 2020 12 08
BOOKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bookowski

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, książki audio,
książki dźwiękowe, książki zapisane na płytach, 16 książki,
komiksy [książki], książki beletrystyczne, książki dla dzieci,
książki dla dzieci z elementem audio, książki do autografów,
książki do dyktand, książki do malowania, książki do rysowania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej,
książki edukacyjne, książki fantasy, książki kucharskie, książki informacyjne, książki niebeletrystyczne, książki religijne,
książki upominkowe, książki z dziedziny gier i grania, książki z dziedziny nauki golfa, książki z grafiką, książki z nutami,
książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki z pieśniami religijnymi, książki z plakatami, książki z próbkami tapet, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla
dzieci, książki z zasadami do gier, książki zawierające wzorce
ściennych materiałów, podręczniki [książki], 35 usługi klubów
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
41 usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu
książek, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie
katalogów, wydawanie nagród edukacyjnych, wydawanie
prospektów, wydawanie przewodników turystycznych,
wydawanie publikacji medycznych, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac
drukarskich, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji
[micro-publishing], komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, komputerowy skład dru-
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karski [DTP], konsultacje edytorskie, multimedialne wydania
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, korekta rękopisów, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikacja broszur,
publikacja czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowania broszur,
publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, 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 programami telewizyjnymi, publikowanie książek związanych z technologią
informacyjną, publikowanie książek związanych z rozrywką.
521838
(220) 2020 12 04
TWENTYTWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TwentyTwenty
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
publikacje elektroniczne, do pobrania, mobilne aplikacje,
programy komputerowe, oprogramowanie, komputerowe
bazy danych, elektroniczne bazy danych, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej
audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu, sieci komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne
do łączenia użytkowników sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp
do sieci, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci
informacyjnej, oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, 35 publikowanie tekstów reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
marketing finansowy, usługi public relations, analiza danych
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe,
usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowych, administrowanie działalnością gospodarczą, outsourcing [doradztwo biznesowe], zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, usługi wypełniania zeznań podatkowych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, audyt finansowy, rachunkowość, zarządzanie rachunkowością, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], księgowość i rachunkowość, doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla
klientów, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, usługi relacji z mediami, udostępnianie przestrzeni reklamowej
w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja
planów i koncepcji medialnych i reklamowych, doradztwo
w dziedzinie public relations, usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
(210)
(731)
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dotyczące użycia komputerów, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, 36 usługi finansowe, usługi inwestycyjne,
analizy finansowe, usługi podatkowe i celne, doradztwo finansowe w zakresie podatków, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansami
dla firm, zarządzanie portfelem finansowym, przetwarzanie
informacji finansowych, usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy
zagranicznej, pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych
technologii, pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych,
41 konferencje (organizowanie i prowadzenie -), usługi w zakresie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie szkoleń, skomputeryzowane szkolenia,
zapewnianie szkoleń on-line, usługi szkolenia zawodowego,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], kongresy (organizowanie i prowadzenie -), seminaria, prowadzenie seminariów,
organizowanie seminariów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, publikacja
broszur, publikacja czasopism, publikacje multimedialne,
publikacja materiałów edukacyjnych, 42 zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], analizy
komputerowe, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania w dziedzinie komputerów, badania w dziedzinie
technologii informacyjnej, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi analityczne
w zakresie komputerów, zarządzanie projektami komputerowymi, usługi doradztwa informatycznego, usługi doradcze
dotyczące programowania komputerów, usługi doradcze
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie projektowania systemów
komputerowych, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem używaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury infrastruktury technologii informacyjnej, świadczenie usług
informacyjnych, konsultacyjnych doradczych w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo związane
z projektowaniem opracowywaniem programów komputerowych baz danych, opracowywanie sieci komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, projektowanie
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych,
projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci
komputerowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo komputerowe,
projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady
prawne i zastępstwo procesowe, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów sądowych,
usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi,
zarządzanie własnością intelektualną, usługi związane z własnością intelektualną.

Nr ZT3/2021

521842
(220) 2020 12 04
PARTWORK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PartWork

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 17.02.17, 29.01.12, 26.13.25, 24.15.01, 24.15.13
(510), (511) 19 płytki ceramiczne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki ścienne, ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrzne, niemetalowe, drzwi
wewnętrzne, niemetalowe, drzwi szklane, drzwi drewniane, 35 outsourcing (doradztwo biznesowe), doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji
personelu, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi w zakresie
czynności biurowych, usługi sekretarskie i biurowe, 37 instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja maszyn
przemysłowych, naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, sprzątanie fabryk,
sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie budynków
biurowych i lokali handlowych, montaż części do pojazdów,
montaż drzwi, montaż okuć do drzwi, usługi w zakresie
montażu i naprawy szkła płaskiego, 39 pakowanie prezentów, pakowanie towarów, pakowanie produktów, pakowanie
żywności, pakowanie produktów spożywczych, pakowanie
towarów w skrzynie, pakowanie artykułów do transportu,
pakowanie towarów do kontenerów, załadunek i rozładunek
towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach, transport
towarów, konfekcjonowanie towarów, 40 obróbka metali,
szlifowania, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, spawanie, 42 kontrola jakości wytworzonych produktów, kontrola jakości
produktów częściowo wytworzonych, kontrola i testowanie
jakości.
521886
(220) 2020 12 07
VOGA ITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VP VOGA-POLAND BEST CLOTHING

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, dzianina, koszule, kurtki, legginsy,
okrycia wierzchnie, spódnice, sukienki.
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(540)
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521896
(220) 2020 12 08
MARSZAŁEK JAGODA USŁUGI PROJEKTOWE, Mszana
(znak słowno-graficzny)
KBWB BUDOWNICTWO

26.03.01, 26.03.11, 26.04.02, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.12, 26.05.04
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie
(układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków
na zamówienie, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów przemysłowych, nadzór budowlany, nadzór nad budowaniem
konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad
robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi,
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji
hydraulicznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
okablowania, układanie kabli, usługi w zakresie instalacji
elektrycznych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie
wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygotowywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sanitarnych, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej,
usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych,
usługi wykonawców w zakresie instalacji wentylacyjnych,
usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty ziemne,
roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, planowanie budowy nieruchomości, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, projektowanie budynków przemysłowych, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór
i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego,
przygotowywanie raportów architektonicznych, zarządzanie
projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.

(210)
(731)
(540)
(540)
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521913
(220) 2020 12 08
OLESZ ROBERT, Piasek
(znak słowno-graficzny)
PONTY BIKE

(531)

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 12 rowery elektryczne.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

521953
(220) 2020 12 08
DYDEK BOGUSŁAW, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI Przedsiębiorstwo
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich GRYF
w Szczecinie

04.03.01, 24.01.05, 24.01.13, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 9 magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówki,
pamięć USB (pendrive), podkładki pod myszy, 14 breloczki
do kluczy, wisiorki do kluczy, zawieszki do kluczy, 16 torby
papierowe, torby na prezenty, pudełka na prezenty, opakowania na prezenty, długopisy, ołówki, notesy, kalendarze,
pocztówki, naklejki, zeszyty, okładki na zeszyty, dekoracje
z papieru (flagi i proporce), papierowe podkładki pod szklanki, papierowe podkładki stołowe, 21 kubki porcelanowe, kubki termiczne, kubki szklane, kubki gliniane, filiżanki i kubki,
kubki do napojów, stojaki wieszaki na kubki, kubki z papieru
lub tworzyw sztucznych, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, podkładki porcelanowe pod szklanki, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, otwieracze do wina,
otwieracze do butelek, otwieracze do butelek zawierające
noże, 25 czapki z daszkiem, koszulki (T-shirty), bluzy, swetry, polary, skarpety, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa także
przez sieć Internet następujących towarów: kubki z nadrukiem, porcelana z nadrukiem, szklanki z nadrukiem, t-shirty,
bluzy, polary, magnesy na lodówkę, czapki z daszkiem, skarpety, opakowania ozdobne, toreb materiałowych, flag, proporców, podkładek pod tablice rejestracyjne, podkładek pod
mysz komputerową, naklejek, kalendarzy, zeszytów, kartek
pocztowych, wisiorków, breloczków do kluczy, długopisów,
zawieszek, pendrive (pamięci podręcznej USB), notesów,
balonów, maseczek ochronnych, smyczy, otwieraczy do napojów, otwieraczy do puszek, leżaków, przypinek, parasoli,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing bezpośredni,
marketing cyfrowy, marketing internetowy, produkcja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, przygotowanie
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materiałów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów,
licencjonowanie praw autorskich w dziedzinie znaków towarowych.
521955
(220) 2020 12 09
PRZYSTANEK TLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tleń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK TLEŃ MIEJSCE KRAFTU

(210)
(731)

(531) 07.03.02, 07.15.99, 07.01.08, 05.03.99, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo słodowe, piwo i produkty
piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo typu koźlak, piwo
typu saison, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo
o smaku kawy, piwo jasne typu ale, sorbety [napoje], napoje węglowodanowe, napoje proteinowe, napoje półmrożone, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
serwatkowe, serwatka [napoje], napoje dla sportowców,
napoje zawierające witaminy, mrożone napoje gazowane,
aromatyzowane napoje gazowane, niegazowane napoje
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje słodowe, koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje sportowe wzbogacane proteinami, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje mrożone na bazie owoców, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych
owoców, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, bezalkoholowe napoje bez zawartości
słodu [inne niż do użytku medycznego], woda [napoje],
woda mineralna [napoje], woda mineralizowana [napoje],
toniki [napoje nielecznicze], mineralne (wody -) [napoje],
napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, soki owocowe [napoje], napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe
i soki owocowe, soki warzywne [napoje], bezalkoholowe
napoje gazowane, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje na bazie
coli, 43 pensjonaty, usługi pensjonatów, pensjonaty, domy
gościnne, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja miejsc w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w pensjonatach, hotele, hostele i pensjona-

Nr ZT3/2021

ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów w małych browarniach,
serwowanie napojów w pubach z browarem, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji,
usługi barów piwnych, usługi restauracji hotelowych, usługi
restauracyjne, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie pubów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków
na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
usługi zaopatrzenia w napoje, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
521983
(220) 2020 12 09
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA
AKCYJNA, SKRÓT: ZT KRUSZWICA S.A., Kruszwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VEGE PAJDA

(210)
(731)

(531)

09.01.07, 09.01.10, 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 29 pasztety warzywne, pasty warzywne, hummus, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do smarowania składające
się głównie z owoców, pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, margaryna, pasty na bazie orzechów, tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), buliony,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie owoców, gotowe dania warzywne,
pasztety mięsne, 30 pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty z czekolady
i orzechów do smarowania kanapek, pikantne sosy, czatnej
i pasty, kasze, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie muesli, przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składające się z produktów
zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski z pieczywa
chrupkiego, gotowe dania z ryżu, dania gotowe i wytrawne
przekąski.
522018
(220) 2020 12 10
BARCZYK-MATKOWSKA KATARZYNA KATARZYNA
MARIA BARCZYK-MATKOWSKA, Stradomia
Wierzchnia
(540) (znak słowny)
(540) Lady Pasztet
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, publikacja treści reklamowych,
zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, usługi współpracy z blogerami, informacje
(210)
(731)

Nr ZT3/2021
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i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, usługi związane z publiczną prezentacją produktów, prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, tworzenie [opracowywanie] podcastów, usługi publikacji, publikowanie recenzji, udostępnianie
publikacji on-line, rozrywka on-line, organizacja webinariów,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji.
(210)
(731)
(540)
(540)

522095
(220) 2020 12 11
KNAP MATEUSZ, Chrząstówka
(znak słowno-graficzny)
TRAINERON

(531) 02.09.25, 01.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 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.
522098
(220) 2020 12 11
AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAMILY OPTIC

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 3 roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, 5 środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory
nawilżające do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, krople do oczu, 9 artykuły
optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, okulary, oprawki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki okularowe, okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne, okulary
do czytania, gotowe okulary do czytania, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, okulary progresywne, okulary ochronne, okulary pływackie, okulary przeciw
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oświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary
inteligentne, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększające, lornetki, teleskopy, mikroskopy,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
paski do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojemniki do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia
optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary,
części do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], szklane
soczewki optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria
optyczne, gogle korekcyjne do pływania, optyczne artykuły,
osłony do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów, łańcuszki do binokli, zauszniki do okularów,
urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, uchwyty do okularów, rzemienie do okularów, paski do okularów przeciwsłonecznych, 10 aparaty słuchowe i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, aparaty słuchowe
dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery do aparatów
słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy
do ochrony uszu], wkładki douszne do użytku medycznego,
wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych,
przyrządy do badania wzroku, urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu, urządzenia do badania oczu,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: krople do oczu,
suplementy diety, roztwory do czyszczenia szkieł okularów,
ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji
soczewek kontaktowych, artykuły optyczne, urządzenia
i przyrządy optyczne, okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do uprawiania sportu, soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększające,
lornetki, teleskopy, mikroskopy, okulary do czytania, gotowe
okulary do czytania, łańcuszki do okularów i do okularów
przeciwsłonecznych, paski do okularów, futerały na okulary,
etui na okulary, pojemniki do soczewek kontaktowych, futerały na urządzenia optyczne, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary korekcyjne,
okulary progresywne, okulary ochronne, okulary pływackie,
okulary przeciw oświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do okularów, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki korekcyjne [optyka], szklane soczewki
optyczne, woreczki na okulary, etui na akcesoria optyczne,
futerały na okulary, gogle korekcyjne do pływania, optyczne
artykuły, osłony do okularów, pojemniczki na szkła kontaktowe, smycze do okularów, łańcuszki do binokli, zauszniki
do okularów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych,
uchwyty do okularów, rzemienie do okularów, paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty słuchowe i akcesoria
do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich,
aparaty słuchowe dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich,
adaptery do aparatów słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], wkładki douszne
do użytku medycznego, wkładki douszne będące elementami aparatów słuchowych, przyrządy do badania wzroku,
urządzenia do badania wzroku, przyrządy do badania oczu,
urządzenia do badania oczu, prowadzenie sklepu internetowego opartego na sprzedaży i doradztwie z zakresu optyki,
oftalmiki i kontaktologii, zarządzanie działalnością gospodarczą, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
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usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, usługi zarządzania
biurowego [dla osób trzecich], usługi w zakresie czynności
biurowych, usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób
trzecich], usługi sekretarskie i biurowe, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy
prowadzeniu franczyz, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
usługi w zakresie pośrednictwa pracy, księgowość, księgowość administracyjna, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja próbek reklamowych, doradztwo
dotyczące reklamy, doradztwo reklamowe i marketingowe,
usługi doradcze dotyczące reklamy, badanie rynku, analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, badania opinii publicznej, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności
gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi franchisingowe w zakresie zakładania i prowadzenia salonów optycznych,
prowadzenie sklepu w zakresie soczewek kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, naprawa okularów,
udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją
okularów, budowa sklepów, 41 edukacja, usługi edukacyjne,
szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkolenia
personelu, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, szkolenia
z zakresu optometrii, 44 usługi okulistyczne, diagnostyka
okulistyczna, zabiegi okulistyczne, usługi ortooptyczne,
usługi optyczne, badania optyczne, dopasowywanie soczewek optycznych, usługi badania wzroku [zakłady optyczne],
dopasowywanie okularów, usługi informacyjne dotyczące
soczewek kontaktowych, usługi optometryczne, doradztwo
związane z badaniem słuchu, poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, usługi przesiewowych badań wzroku,
badanie słuchu.
(210) 522103
(220) 2020 12 11
(731) KOŁAK MICHAŁ, Bronisławów
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIMEDIS
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy
danych zapisane na nośnikach komputerowych, interaktywne
bazy danych, oprogramowanie interaktywne bazy danych,
komputerowe bazy danych, oprogramowanie do synchronizacji baz danych, oprogramowanie do serwerów baz danych,
oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji
i danych, programy komputerowe umożliwiające dostęp,
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, silniki baz
danych, oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
oprogramowanie do zarządzania dokumentami, 38 przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, telekomunikacja,
42 doradztwo w zakresie komputerowych programów baz
danych, doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych, instalacja
i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, odbu-
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dowa baz danych na rzecz innych, instalacja oprogramowania
do baz danych, odtwarzanie baz danych, opracowywanie,
aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie baz danych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego
do baz danych, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, projektowanie baz danych,
projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie
i opracowywanie programów komputerowych baz danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie komputerowych baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowych baz
danych, usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, usługi związane z opracowywaniem baz danych, utrzymywanie baz danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi,
wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami
danych, zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, hosting komputerowych
baz danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami
danych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci
elektronicznej, digitalizacja dokumentów [skanowanie], hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

522119
(220) 2020 12 13
BOGUSŁAWSKI ŁUKASZ, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
DentaClinic Klinika Implantologii i Ortodoncji

(531) 02.09.10, 02.09.25, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.
522131
(220) 2020 12 11
AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRIVERCLUB
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 publikacje drukowane, materiały drukowane,
magazyny, talony, kwity, etykiety papierowe, nalepki, materiały piśmienne, segregatory do akt, czeki podróżne, materia-
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ły szkoleniowe i instruktażowe, 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania programami lojalnościowymi dla klientów,
usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, usługi
administracyjne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących) towarów: paliw, olejów
i akcesoriów samochodowych, artykułów: spożywczych, papierniczych, czasopism, książek, map, atlasów samochodowych oraz kosmetyków, reklama radiowa, telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, analizy rynku,
analizy kosztów, usługi w zakresie wydawania i obsługi kart
stałego klienta, 36 usługi w zakresie wydawania i obsługi kart
płatniczych upoważniających do zakupów, usługi płatności
elektronicznej, 37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, usługi wymiany
olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep, usługi
wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw.
522138
(220) 2020 12 11
MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) GRAFEN
(510), (511) 33 wódki.
(210)
(731)

(210) 522161
(220) 2020 12 14
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowny)
(540) LEWIATANKI
(510), (511) 3 kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, środki do mycia rąk, pianka do mycia rąk,
preparaty do mycia rąk, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
kosmetyki, 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, książki
w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne zawierające gry, pobieralne gry komputerowe, 16 torebki papierowe, serwetki papierowe, papier
i karton, fotografie, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), afisze, plakaty, biuletyny [materiały
drukowane], bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne,
drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka
do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony,
książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje
promocyjne, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, książeczki, pudełka
tekturowe, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, 21 bidony
[puste], butelki z plastiku, pudełka śniadaniowe, pudełka
obiadowe, pudełka bento, naczynia na piknik, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, talerze z tworzyw
sztucznych, kubki papierowe, kubki plastikowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 28 gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, maskotki, 29 mięso i wyroby mięsne, kiełbasy,
kiełbasy suszone, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mleko
o różnych smakach, przekąski na bazie suszonych owoców
i orzechów, dżemy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pa-
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sty owocowe i warzywne, mleko, orzechy jadalne, orzechy
przetworzone, orzechy łuskane, rodzynki, owoce suszone,
mieszanki suszonych owoców i orzechów, 30 słodycze, słodycze czekoladowe, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe
przekąski na bazie kukurydzy, wafle czekoladowe, wyroby
piekarnicze, bułeczki słodkie, makaron spożywczy, ketchup,
musy, chrupki zbożowe, wafle ryżowe, chrupki kukurydziane,
czekolada, 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe
i soki owocowe, soki warzywne, woda, wody mineralne i gazowane, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: kule
do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami,
środki do mycia rąk, pianka do mycia rąk, preparaty do mycia
rąk, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kosmetyki, publikacje
elektroniczne, do pobrania, książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, publikacje elektroniczne zawierające gry, pobieralne gry komputerowe, torebki papierowe,
serwetki papierowe, papier i karton, fotografie, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), afisze,
plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma
[periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne,
gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały
drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje
drukowane, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane,
książeczki, książeczki kuponowe, książeczki z opowiadaniami
dla dzieci, pudełka tekturowe, bidony [puste], butelki z plastiku, pudełka śniadaniowe, pudełka obiadowe, pudełka bento,
naczynia na piknik, talerze jednorazowego użytku, talerze
papierowe, talerze z tworzyw sztucznych, kubki papierowe,
kubki plastikowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych,
gry, zabawki i akcesoria do zabawy, maskotki, mięso i wyroby
mięsne, kiełbasy, kiełbasy suszone, zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, mleko o różnych smakach, przekąski na bazie suszonych owoców i orzechów, dżemy owocowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, mleko, orzechy
jadalne, orzechy przetworzone, orzechy łuskane, rodzynki,
owoce suszone, mieszanki suszonych owoców i orzechów,
słodycze, słodycze czekoladowe, gotowe przekąski na bazie
zbóż, gotowe przekąski na bazie kukurydzy, wafle czekoladowe, wyroby piekarnicze, bułeczki słodkie, makaron spożywczy, ketchup, musy, chrupki zbożowe, wafle ryżowe, chrupki
kukurydziane, czekolada, napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, soki warzywne, woda, wody
mineralne i gazowane, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 36 emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, wydawanie bonów
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi,
41 organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów
w Internecie, gry internetowe [nie do pobrania], udostępnianie gry komputerowej do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet.
(210)
(731)

522210
(220) 2020 12 14
AM OKNA B. SZYMKOWIAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski
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(540) (znak słowny)
(540) AM OKNA
(510), (511) 6 materiały budowlane (metalowe), markizy metalowe [materiały budowlane], okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, metalowe okna podnoszone, metalowe
okna dachowe w kształcie kopuły, metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, drzwi i okna metalowe, metalowe okna dachowe, okiennice metalowe, okiennice ochronne
(metalowe), wewnętrzne okiennice metalowe, aluminiowe
ramy do okien przesuwnych, okucia metalowe, okucia metalowe do okien, metalowe okucia do drzwi, rolety zewnętrzne metalowe, rolety okienne zewnętrzne metalowe, rolety
zwijane [zewnętrzne] z metalu, metalowe parapety okienne,
parapety z materiałów metalowych, pergole z metalu, zasuwy (drzwi -) metalowe, metalowe zasuwy do drzwi, zasuwy
metalowe będące elementami do okien, zasuwy metalowe
będące elementami do drzwi, 19 materiały budowlane niemetalowe, okna niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe,
skrzynkowe (okna -) niemetalowe, dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych, niemetalowe
okna świetlikowe do budynków, drzwi niemetalowe, drzwi
oszklone, niemetalowe, zewnętrzne drzwi, niemetalowe,
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwiowe (ościeżnice -)
niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe, wewnętrzne ścianki działowe wykonane z materiałów niemetalowych, ruchome ścianki działowe
[ściany] z materiałów niemetalowych, szkło okienne, wzmocnione szkło budowlane, szkło budowlane (niemetalowe -),
szklane ściany, materiały budowlane ze szkła, panele szklane
do drzwi, szklane drzwi do budynków, rolety zewnętrzne
do okien (niemetalowe -), rolety do użytku zewnętrznego
[niemetalowe i nietekstylnej, ogrody zimowe [konstrukcje]
z materiałów niemetalowych, bramy garażowe do użytku
domowego (niemetalowe -), 20 zatrzaski do drzwi, niemetalowe, zasuwy drzwiowe, niemetalowe, 35 usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, 37 usługi
budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi szklarskie, usługi w zakresie montażu i naprawy szkła płaskiego,
usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien i rolet, usługi w zakresie remontów budynków, naprawa okien, naprawa rolet okiennych, 39 usługi transportu drogowego, usługi transportu ładunków, usługi transportowe.
522411
(220) 2020 12 19
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żabka on
(210)
(731)

(531)

26.04.06, 26.04.12, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie w zakresie obsługiwania
sklepów, oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców
w zarządzaniu sklepem, oprogramowanie do dokonywania
zakupów, oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
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danych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki,
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce,
kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane
w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki
i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje
i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające
kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia
elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze, środki
do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe,
metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztuki
z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe,
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych,
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach
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awaryjnych i ratunkowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych
punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia
i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne,
fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne,
do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji,
reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych,
nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące,
urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony,
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły
antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia,
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania
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się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami,
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki
oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty
dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli,
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, karty podarunkowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma,
azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne
i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne
rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki
i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe
i trekkingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów,
pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin
lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome
schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone
lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone
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w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku
domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, artykuły dla
zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy
lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki,
sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki,
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki
do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki
(nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły
i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry,
zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły
i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki,
wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło,
jogurt i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze
jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne
lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone,
ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki
smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe
i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym świadczone w ramach zautomatyzowanych punktów sprzedaży, następujących towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona
do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt,
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapał-
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ki, usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, usługi
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, usługi
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu
o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 36 wydawanie kart przedpłaconych i bonów, usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i elektronicznych
kart płatniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisyjne, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizacja szkoleń, organizacja konferencji, umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, zapewnianie dostępu do niepobieralnych
publikacji elektronicznych poprzez portale internetowe,
42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi naukowe i technologiczne, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi projektowania, rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS),
oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako
usługa (SaaS), oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa (SaaS), oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS),
oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa (SaaS), 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, 45 usługi w zakresie potwierdzania tożsamości,
uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby,
usługi potwierdzania tożsamości, usługi prawne, licencjonowanie koncepcji franczyzowych, licencjonowanie własności
intelektualnej.
(210)
(731)
(540)
(540)

522427
(220) 2020 12 21
ROCZNIOK ANNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
pd PRYOR DISTRIBUTION

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki do pielęgnacji skóry, aloesowe preparaty
do celów kosmetycznych, mydło aloesowe, toniki [kosme-
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tyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, pianki [kosmetyki],
kosmetyki kolorowe, kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyków, koncentraty nawilżające [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], preparaty
zmiękczające [kosmetyki], kosmetyki do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli,
kosmetyki w postaci płynów, kremy do ciała [kosmetyki],
żele po opalaniu [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek,
kosmetyki do użytku osobistego, olejki do ciała [kosmetyki],
płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy,
żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, żel kosmetyczny aloesowy, sok aloesowy
do celów kosmetycznych.
(210) 522432
(220) 2020 12 21
(731) MIELNICKI RYSZARD, Nowa Wieś Goszczańska
(540) (znak słowny)
(540) RM BENEFITBUD
(510), (511) 43 domy dla ludzi starszych [emerytura], domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, usługi domów opieki
dla osób w podeszłym wieku, usługi tymczasowej opieki
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, zapewnianie
zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], organizowanie zakwaterowania
w hotelach, pensjonaty, pensjonaty, domy gościnne, usługi
hotelowe, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach,
45 przenoszenie tytułu własności, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne].
(210) 522438
(220) 2020 12 21
(731) KOLOSOVSKA PATRYCJA, Nisko
(540) (znak słowny)
(540) yuko
(510), (511) 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
przestrzeni reklamowej on-line, udostępnianie przestrzeni
reklamowej w mediach elektronicznych, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci
informacyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych.
(210) 522463
(220) 2020 12 21
(731) MICHALSKI ROBERT, Świebodzin
(540) (znak słowny)
(540) Povagowani
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogło-
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szeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing,
produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
marketing w Internecie, publikowanie tekstów sponsorowanych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą,
usługi zarządzania sprzedażą, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi w zakresie
promocji sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produktów, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi biurowe dotyczące przyjmowania
zamówień sprzedaży, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
słodyczy, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z biżuterią, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowe w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla
członków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papiernicami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, 41 produkcja filmów, produkcja
nagrań wideo, prezentacja filmów, przedstawianie filmów,
montaż filmów, produkowanie filmów, usługi produkcji filmów, produkcja filmów szkoleniowych, montaż filmów fotograficznych, planowanie pokazów filmów, produkcja filmów
wideo, przygotowywanie napisów do filmów, produkcja
szkoleniowych filmów wideo, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, sporządzanie napisów [np. do filmów], usługi rozrywkowe w postaci filmów,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi związane z produkcją
rozrywki w formie filmów, usługi studiów nagrań, filmowych,
wideo i telewizyjnych, rozrywka, rozrywka filmowa, organizowanie rozrywki, usługi rozrywkowe, produkcja rozrywki
audio, zapewnianie rozrywki on-line, organizowanie rozrywki wizualnej, usługi w zakresie rozrywki popularnej, usługi
informacyjne związane z rozrywką, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi rozrywkowe dostarczane
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przez Internet, programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie
rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych
stron mp3, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych,
udostępnianie informacji dotyczących wyścigów motorowych, organizacja wyścigów samochodowych, organizowanie wyścigów samochodowych, organizacja rajdów samo-

Nr ZT3/2021

chodowych, szkolenie z dziedziny naprawy samochodów,
rozrywka w postaci wyścigów samochodowych, szkolenia
w zakresie wyścigów samochodowych, szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa jazdy samochodem, organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, zaawansowane szkolenia w prowadzeniu dla kierowców samochodów, edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących napraw silników
samochodowych, usługi rozrywkowe świadczone na torze
wyścigów samochodowych, prowadzenie warsztatów [szkolenia] dotyczących konserwacji silników samochodowych,
organizowanie zawodów i turniejów związanych z wyścigami samochodowymi, produkcja filmów o tematyce motoryzacyjnej, produkcja filmów o tematyce technicznej silników.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

512195, 514310, 518109, 518610, 521430

2

518109

3

475700, 506381, 509370, 514310, 518365, 518667, 520046, 520057, 520071, 520073, 520987, 521391, 521448,
521486, 521724, 521732, 521750, 522098, 522161, 522427

4

521486

5

475700, 509370, 514310, 518257, 519649, 519731, 520046, 520057, 520071, 520073, 520348, 520395, 520987,
521079, 521357, 521486, 521658, 521732, 521741, 522095, 522098

6

513609, 515656, 515657, 515662, 517263, 518109, 519679, 520705, 521296, 521665, 522210

7

513609, 518161, 521430, 521665, 521672, 521751

8

518109, 521067, 521430, 521665

9

512195, 513609, 517263, 518079, 518162, 520227, 520328, 520453, 520677, 521127, 521216, 521217, 521442,
521494, 521500, 521518, 521649, 521675, 521686, 521751, 521754, 521830, 521838, 521953, 522098, 522103,
522161, 522411

10

512701, 518130, 520562, 520987, 521658, 521668, 522098

11

515656, 515657, 515662, 517263, 518109, 519960, 520328, 520677

12

517263, 518162, 520564, 520852, 521145, 521427, 521442, 521780, 521913

14

521953

16

475700, 512200, 521127, 521649, 521729, 521830, 521953, 522131, 522161

17

521724

18

520562, 520564

19

508845, 518109, 519679, 521480, 521724, 521842, 522210

20

518204, 520564, 521442, 522210

21

506381, 521953, 522161

24

506381

25

512200, 518162, 518565, 519272, 520562, 521411, 521494, 521675, 521754, 521828, 521886, 521953, 522095

27

518565, 521724

28

518162, 518204, 518565, 521730, 522095, 522161

29

475700, 508881, 510118, 518086, 520217, 520348, 520575, 521492, 521703, 521741, 521780, 521814, 521983,
522161

30

475700, 508881, 511265, 516765, 516770, 516772, 516773, 519585, 519636, 520238, 520575, 520841, 521223,
521226, 521703, 521780, 521814, 521983, 522161

31

518969, 521430, 521722

32

475700, 508881, 517521, 517523, 519167, 521403, 521955, 522161

33

519953, 521701, 522138

34

517919

35

477197, 510118, 512195, 512701, 513609, 514149, 518079, 518114, 518565, 518610, 518667, 519960, 520453,
520562, 520564, 520677, 520841, 520852, 521087, 521127, 521211, 521216, 521217, 521223, 521226, 521404,
521427, 521482, 521518, 521649, 521696, 521727, 521730, 521742, 521745, 521760, 521798, 521800, 521801,
521802, 521803, 521804, 521805, 521806, 521807, 521808, 521809, 521811, 521814, 521830, 521838, 521842,
521953, 522018, 522098, 522131, 522161, 522210, 522411, 522438, 522463

36

477197, 514149, 519022, 520453, 520789, 520864, 521082, 521087, 521501, 521789, 521798, 521800, 521802,
521803, 521804, 521805, 521806, 521807, 521808, 521809, 521811, 521838, 522131, 522161, 522411
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1

2

37

513609, 515656, 515657, 515662, 518109, 518114, 519320, 520677, 521056, 521211, 521482, 521672, 521697,
521842, 521896, 522098, 522131, 522210

38

518079, 521127, 521518, 521649, 521727, 521801, 522103, 522411

39

520864, 521697, 521722, 521842, 522210

40

517263, 520328, 520866, 521780, 521842

41

475700, 477197, 509815, 512200, 518533, 518565, 519120, 519218, 519272, 519616, 520227, 520485, 520866,
521127, 521495, 521518, 521649, 521675, 521697, 521727, 521729, 521784, 521830, 521838, 522018, 522095,
522098, 522161, 522411, 522463

42

512200, 513609, 515656, 515657, 515662, 517263, 518161, 519320, 520328, 520648, 520677, 520866, 521106,
521404, 521482, 521518, 521649, 521686, 521722, 521789, 521838, 521842, 521896, 522103, 522411

43

477197, 519616, 520453, 521076, 521218, 521223, 521226, 521498, 521698, 521703, 521780, 521814, 521955,
522411, 522432

44

475700, 518533, 519589, 520227, 521088, 521357, 521722, 521729, 521743, 522098, 522119

45

477197, 521696, 521838, 521953, 522411, 522432

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

%100 ORIGINAL CALIFORNIA CALROSE
3S SYSTEM INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
sun smile satisfaction
44 WŁASNE 4KĄTY TARNÓW
AGROPONIKA
AGS FINANCE GROUP
Algorytm
AM OKNA
AP AKADEMIA POLIGRAFII
ARCHIMEDIS
B BALKANIA ZAKOCHAJ SIĘ W BAŁKANACH
B
BabyFizjo
Barć Podlaska
BAUMA
BE HARMONY
beesurance
BeSafe concept
Betters zakłady sportowe
Bielmar GÓRSKIE PREMIUM maślane smaki
Big Effect
BIG MAMMA
Bookowski
Buczek
BURVEGER
Caramel Fudge QUALITY TRADE MARK
ORIGINAL AL MADDAH Since 1951
Caramel Fudge The Original QUALITY TRADE
MARK ORIGINAL AL MADDAH Since 1951
Caramel Fudge
COFFEE SHOP HAPPY PEOPLE
Comarch EOS
COVAL
cremella
cystofree.
CZARSZKA
Czerwony Rum
Czterech Alchemików
darmomodernizacja
DECOMORRENO CZEKOLADA DO PICIA
o obniżonej zawartości tłuszczu 43% KAKAO
DentaClinic Klinika Implantologii i Ortodoncji
DOZ PRODUCT SILVESEPT
DRIVERCLUB
DriveSelect

519585
519320
520789
521722
521501
521404
522210
520866
522103
508881
521226
521743
519636
519679
520238
514149
521658
521784
521492
521448
521076
521830
521223
520575
516770
516773
516765
521218
521686
521665
521814
519649
506381
521675
521486
520677
511265
522119
520395
522131
521427

Dwa Słowa
É Étonéese
EMONE
ERLA BAC
est 2019 Rookies FITBOXING
Evowash
FAMILY OPTIC
FF Be Fit Stay Eco Fit Factor
catering dietetyczny
FIRST ORIGINAL COMPANEROS
FRASHE
Generali Horyzont 2025
Generali Horyzont 2030
Generali Horyzont 2035
Generali Horyzont 2040
Generali Horyzont 2045
Generali Horyzont 2050
Generali Horyzont 2055
Generali Horyzont 2060
Generali Horyzont 2065
Generali Horyzont SFIO
Generali Horyzont Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
GIRLS and YOGA
GLASTRODYNA
GRAFEN
GREENPANEL
GREENSO
Grela
HIERONIMUS
IA ARPAPOL
ICB
InSpire
INVENTI MASK
I-RET IN SIGHT
I-RET
iTrójmiasto
Jagodowy Chruśniak
KASZTELAŃSKA
KAZIK
KBWB BUDOWNICTWO
kk CONNECT
KONTO Z LWEM ACTIVE
KUCA
Lady Pasztet

521127
521750
521500
514310
509815
521672
522098
521498
517919
520046
521806
521798
521802
521808
521807
521805
521804
521803
521800
521811
521809
518565
521391
522138
508845
518161
520841
520864
512195
518109
519731
521668
521216
521217
521727
518969
521701
513609
521896
521442
521789
517263
522018
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1

2

LAS
LB lead brokers
LEWIATANKI
LIMVENA
mama bambam.pl
mamoreX
MAN SOME
Maturs
mdk WOŁOMIN
MENALAC
mijabo
MISIMI
muza
N1O
Nadmorskie Przedszkole
NARODOWY INSTYTUT KULTURY
I DZIEDZICTWA WSI TRADYCYJNA
GĘŚ WIEJSKA
NEXTCOM
NIE PŁACĘ ZA PRĄD.PL
Nordhval
NOWA ROTUNDA
NTS
OFAIR
Oreel
Orthodyna
P. PERFECT STUDIO
PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI Przedsiębiorstwo
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich
GRYF w Szczecinie
PartWork
PATAGONIA CONO SUR
pd PRYOR DISTRIBUTION
Petitippi
PITYVER
POLISH VIBE
PONTY BIKE
Porozmawiajmy o uśmiechu
Povagowani
PREMIUM FLOOR
PRIME Click
PROCER
PROKRIN
Przyjaciele Karpia
PRZYSTANEK TLEŃ MIEJSCE KRAFTU
QURILLA
rajstore BY RAJPOL
RAPHALIVIN
Refeel.
RM BENEFITBUD
ROCKSTAR ENERGY DRINK RR ORIGINAL
S SPONSOR

521067
519022
522161
475700
521745
521741
517523
521518
519120
520348
512200
521828
520705
521411
519616

518086
521482
520328
521145
477197
518610
521106
509370
521079
521742

521953
521842
519953
522427
518204
520073
519218
521913
521357
522463
521724
521296
521056
518365
521649
521955
510118
520562
520987
518667
522432
521403
517521
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SADOWSKI
SADOWSKI
SADOWSKI
SaFety VIEW
SANKOLANDIA
SECRETOS DE ESPANA
SEMBDNER
SENSOR MILA
SEVOLIUM
SKALO
SPECTRE
SPEKTOS KULTURA JAKOŚCI
STOPRO
STREFA998
SUDECKA OSTOJA
SUNDAYZZZ
ŚWIDERKLIMATY
T mp-technik www.mp-technik.com.pl
Tabli 24
tantis
TARCHAŁA CATERING
terapia to NIE WSTYD
the BURGERS
THE DOG SPA GROOMING SALON
TMM INWESTYCJE nieruchomości
TORQ
TRAINERON
TwentyTwenty
uroda od świtu Żaneta Antkiewicz
VEGE PAJDA
VERTIGO
Vialise
VOTE
VP VOGA-POLAND BEST CLOTHING
WAVector
we
wellmedico
WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO
Trzy MŁYNY Najwyższa jakość składników,
rzemieślnicza receptura, staranna kontrola
wszystkich etapów warzenia - to klucz
do smaku naszego piwa.
WOLMART
www.motoserce.pl
Xland
yuko
ZBILANSOWANA.PL
ZOKKY
zvINNA
żabka on
ŻEBERNIA
ŻŁOBEK KOGUT PRZEDSZKOLE

2

515656
515657
515662
512701
521697
520217
521430
521751
520071
521480
521730
518114
519272
521494
521801
521754
521696
521211
520648
521760
521780
518533
521703
519589
521087
518162
522095
521838
521088
521983
518257
520057
521082
521886
518079
520453
518130

519167
521732
521729
520852
522438
520227
520564
521495
522411
521698
520485

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.
1327911
1460547
1510006
1567407
1567461
1567498
1567526
1567631
1567641
1567653
1567662
1567664
1567671
1567687
1567695
1567756
1567781
1567784
1567848
1568071
1568073
1568146

Vissol (2020 11 27)
12
ALHADAYA (2020 10 26)
CFE: 25.01.25, 27.05.04
5, 30, 31
BOCHETTI (2020 11 25)
25, 35
EYECRYL (2020 01 07)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
10
Optiflex (2020 01 07)
CFE: 27.05.01
10
KROIL (2020 11 23)
4
CLIMASK (2020 09 07)
CFE: 26.04.05, 27.05.01
11
JOSH ROSEBROOK
3
(2020 11 25)
SUPRANOSE (2020 09 03, 2020 06 17)
5
(2020 10 30)
CFE: 28.03.00
1
AOKING (2020 10 16)
CFE: 26.01.03, 26.03.04, 27.05.01, 28.03.00
18
KENDO (2020 11 24)
CFE: 27.05.01
6, 7, 8, 9
ZICAR PRO (2020 10 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.10
7
(2020 11 27)
CFE: 28.03.00, 29.01.12
29, 30, 32
GENKI FOREST (2020 11 27)
CFE: 27.05.01
30, 32
YGMAGNET (2020 10 21)
CFE: 26.01.01, 26.02.01, 26.15.01
9
SULSENA (2020 02 17)
3, 5
Youli (2020 10 30)
CFE: 27.05.01
7
AlenMed (2020 09 16, 2020 05 25)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
3, 5, 10, 35, 42, 44
(2020 09 09)
CFE: 05.07.02, 26.01.04, 29.01.12
1, 31, 35
MIN (2020 10 05)
3, 4
(2020 05 29)
CFE: 01.07.06, 01.15.15, 28.03.00
27

1568168
1568172

1568212
1568215
1568249
1568259
1568295
1568303
1568307
1568319
1568321
1568328
1568376
1568422
1568424
1568444

1568475
1568476
1568488

Melkart Brand (2020 08 13)
CFE: 27.05.01
29
ecommerce connect
(2020 10 01, 2020 08 13)
CFE: 25.03.01, 27.05.01,
9, 35, 36, 38, 42
29.01.12
MAGADI (2020 11 25)
CFE: 27.05.01
15
WHITE TRON (2020 10 14)
33
BLS CARGO (2020 10 29, 2020 09 08)
39
MEGA TEN (2020 11 23)
21
HERMAN (2020 09 02, 2020 08 24)
CFE: 07.11.10, 27.03.15, 29.01.12
7, 8, 37
alimcutan (2020 11 16, 2020 08 26)
5
HERMAN (2020 09 02, 2020 08 24)
CFE: 07.11.10, 26.04.18,
7, 8, 37
27.03.15, 29.01.12
cutanalim (2020 11 16, 2020 08 26)
5
WOMANCE (2020 09 03, 2020 03 12)
5
Murman Seafood (2020 08 13)
CFE: 26.01.01, 26.11.13, 27.01.06,
29
27.03.12, 29.01.12
TOPWELL (2020 10 23, 2020 09 30)
CFE: 27.05.11
7
(2020 08 28)
CFE: 28.03.00
31
KRAUTOL (2020 11 11, 2020 05 14)
CFE: 26.04.05, 29.01.13, 26.11.03,
1, 2, 17, 19
27.05.01, 29.01.13
VIRTUAL BUNDESLIGA
(2020 05 14, 2019 11 14)
CFE: 02.01.08, 21.03.01,
9, 25, 28, 35, 38,
26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
41, 45
Advacutan (2020 12 02)
5
C-numin (2020 10 15, 2020 10 09)
5
PHISTUDIO (2020 09 11, 2020 08 07)
CFE: 27.05.09, 28.07.00
35, 41, 44

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

Klasa
towarów

1

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1567653,

1568071,

1568424
1567848,

1568073

2

1568424

3

1567631,

1567781,

4

1567498,

1568073

5

1460547,
1568475,

1567641,
1568476

1567781,

1567848,

1568303,

1568319,

6

1567664

7

1567664,

1567671,

1567784,

1568295,

1568307,

1568376

8

1567664,

1568295,

1568307

9

1567664,

1567756,

1568172,

10

1567407,

1567461,

1567848

11

1567526

12

1327911

15

1568212

17

1568424

18

1567662

19

1568424

21

1568259

25

1510006,

27

1568146

1568444,

1568488

1568444

1568444

28

1568444

29

1567687,

1568168,

1568328

30

1460547,

1567687,

1567695

31

1460547,

1568071,

1568422

32

1567687,

1567695

33

1568215

35

1510006,

36

1568172

37

1568295,

1568307

38

1568172,

1568444

1567848,

39

1568249

41

1568444,

1568488

42

1567848,

1568172

44

1567848,

1568488

45

1568444

1568071,

1568172,

1568321,

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.
516994
515667
515663

AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 21
33
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 21
33
AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 12 21
33

509143
515411
516985

Bayer Intellectual Property GmbH
2020 12 21
5
Lifetime Brands, Inc.
2020 12 23
3, 18, 21, 31
Oatly AB
2020 12 28
32

