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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 alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych 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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Warszawa, dnia 15 marca 2021 r. Nr ZT11

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
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 483107 (220) 2018 03 05
(731) POLWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALON REKOMENDOWANY  

recommended hair salon 2018

(531) 27.05.01, 29.01.07, 14.07.20
(510), (511) 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z artykuła-
mi w tym z importu: wałki i bibułki, siatki, szpilki, grzebie-
nie, nożyczki fryzjerskie, maszynki do strzyżenia i golenia, 
suszarki do włosów, fartuchy ochronne, pelerynki, czapki, 
czepki, myjnie, fotele, taborety, wózki, płyny do trwałej, 
pianki, lakiery, farby do włosów, środki do modelowania 
oraz środki do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw 
i pokazów wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycz-
nych, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie 
dekoracji wnętrz, usługi projektantów mody, wzornictwo 
przemysłowe.

(210) 490910 (220) 2018 09 25
(731) NATURA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Golub-Dobrzyń

(540) (znak słowny)
(540) A+

(510), (511) 3 antyperspiranty jako środki przeciw potowe, 
aromaty jako olejki aromatyczne, preparaty do demakijażu. 
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobiste-
go jako wyroby perfumeryjne, preparaty do golenia, sole 
do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, kosmetyki, kremy kosmetyczne, lakiery 
do paznokci, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne, 
mleczko kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, my-
dła, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosme-
tycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, 
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania 
się. preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryj-
ne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do ce-
lów leczniczych, płyny do pielęgnacji włosów, chusteczki 
nasączone płynami kosmetycznymi, płyny po goleniu, po-
madki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne 
do rzęs, saszetki zapachowe do bielizny, preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji skóry, szminki, toniki kosmetyczne, 

wata do celów kosmetycznych, farby do włosów, lakiery 
do włosów, woda kolońska, woda lawendowa, woda toale-
towa, woda zapachowa, wosk do depilacji, kremy do wybie-
lania skóry, 5 środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, bakteriobójcze środki, borowina do kąpieli, borowina 
lecznicza, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substan-
cje przystosowane do celów medycznych, eliksiry jako pre-
paraty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, gorczyca 
do celów farmaceutycznych, gorczycowe plastry - synapi-
zmy, olej gorczycowy do celów leczniczych, guma do żu-
cia do celów leczniczych, preparaty przeciw hemoroidom, 
herbata lecznicza, sole do kąpieli do celów leczniczych, 
preparaty terapeutyczne do kąpieli, kąpiele lecznicze, kom-
presy, korzenie lekarskie, lekarstwa do picia, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze wspierające, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, 
środki przeciw migrenie, nalewki do celów leczniczych, na-
pary do celów leczniczych, napoje lecznicze, środki nasenne, 
środki na uspokojenie nerwów, płyny do przemywania oczu, 
preparaty medyczne do odchudzania, środki na odciski, pre-
paraty przeciw odmrożeniom, środki do odstraszania owa-
dów, odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady, oleje lecznicze, 
środki do leczenia oparzeń, materiały opatrunkowe, płyny 
do płukania ust do celów leczniczych, chusteczki nasączane 
płynem farmaceutycznym, środki medyczne przeciw poce-
niu, płyny do przemywania pochwy, podpaski, poduszeczki 
do karmienia piersią, pomady do celów medycznych, środki 
do odświeżania powietrza, przeciwbólowe środki, branso-
letki przeciwreumatyczne, obrączki przeciwreumatyczne, 
środki przeczyszczające, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, sole 
do celów medycznych, sole do kąpieli mineralnych, suple-
menty mineralne do żywności do celów medycznych, leki 
uspokajające, uśmierzające środki, produkty na bazie wapna 
do celów farmaceutycznych, wata do celów medycznych, 
preparaty witaminowe, preparaty medyczne na porost wło-
sów, wody mineralne do celów leczniczych, lekarstwa prze-
ciw zaparciem, zioła lecznicze.

(210) 496589 (220) 2019 03 01
(731) EUROTERM HAIK, MACKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, 

Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EUROTERM przyjazny klimat w Twoim domu
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(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej arty-
kułów instalacyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, techniki 
fotowoltaicznej, wodno-kanalizacyjnych, artykułów do wen-
tylacji i klimatyzacji budynków oraz wyposażenia łazienek, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zastosowania 
artykułów instalacyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, 
techniki fotowoltaicznej, wodno-kanalizacyjnych, artykułów 
do wentylacji i klimatyzacji budynków oraz wyposażenia ła-
zienek, 37 usługi w zakresie instalacji grzewczej, usługi w za-
kresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, usługi instalacji gazowych, usługi w zakresie 
instalacji wodno- kanalizacyjnych, usługi w zakresie wentyla-
cji, usługi w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, usłu-
gi instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie napraw 
wymienników ciepła, usługi uszczelniania otworów wentyla-
cyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie insta-
lowania kanałów ściekowych, usługi w zakresie instalowania 
i napraw rur odpływowych, usługi hydrauliczne, usługi reno-
wacji w zakresie rur odpływowych, usługi renowacji w zakre-
sie rur do dostarczania wody, usługi naprawy pomp, usługi 
regeneracji maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, 
42 usługi projektowania instalacji, usługi projektowania in-
stalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzew-
czych, chłodniczych.

(210) 498292 (220) 2019 04 05
(731) DOLCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolcar rent a car !

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub 
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama radiowa, telewizyjna, 
prasowa, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich pro-
duktów z zakresu pojazdów i części samochodowych, jak: 
samochody, samochody sportowe, samochody kempingo-
we, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy, 
bagażniki do pojazdów, błotniki, fartuchy do błotników, 
drążki skrętne do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci do pojazdów, hamulce do pojazdów, hamulcowe 
klocki i szczęki do pojazdów, pokrowce na kierownice sa-
mochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, koła do pojaz-
dów, ogumienie do kół pojazdów, kołpaki, lusterka wstecz-
ne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lą-
dowych, opony do pojazdów, siedzenia do pojazdów, szyby 
do pojazdów, tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, 
silniki do pojazdów lądowych, pojazdy silnikowe, pokrowce 
na pojazdy, przyczepy do pojazdów, resory lub sprężyny 
zawieszenia do pojazdów, amortyzatory do samochodów, 
nadwozia samochodowe, samochody kempingowe, skrzy-
nie biegów do pojazdów lądowych, sprzęgła do pojazdów 

lądowych, złącza do przyczep do pojazdów, tak by umożli-
wić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu i wyboru 
w dobrych warunkach przez sklepy detaliczne lub hurtow-
nie, prowadzenie agencji importowo - eksportowej, agencji 
informacji handlowej, agencji reklamowej, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, 37 prowadzenie usług 
w zakresie: czyszczenie i mycie pojazdów, informacji o na-
prawach, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwwłama-
niowych, lakierowanie, malowanie, polerowanie pojazdów, 
obsługa i naprawa samochodów, regeneracja silników zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, 
wulkanizacja opon.

(210) 505406 (220) 2018 03 06
(731) Hansen Lars, Aalborg, DK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDIC OIL

(531) 01.15.15, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 środki higieniczne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, olejki lecznicze, leki 
naturalne, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, suplementy dietetyczne i odżywcze, diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych,  
29 oleje i tłuszcze do celów spożywczych, oleje spożywcze, 
mieszany olej (artykuły spożywcze).

(210) 505766 (220) 2019 10 17
(731) MARCZEWSKI MIROSŁAW PAWEŁ PHU CAVISTE, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LA VINOTHEQUE SALON DES VINS

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie napo-
jów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
wina, usługi handlu detalicznego związane z winem, usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.

(210) 505844 (220) 2019 10 21
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, KROTOSZYN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lensil
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
i preparaty do mycia, mydła, mydła lecznicze, mydła w pły-
nie, preparaty do mycia, preparaty do kąpieli, preparaty pod 
prysznic, szampony, żele pod prysznic, wyroby chemii go-
spodarczej, środki i preparaty do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, mleczka, żele, płyny i proszki do czysz-
czenia i polerowania, żel oczyszczający, mleczko oczyszcza-
jące, detergenty, środki i preparaty piorące, proszki, płyny 
i mydła do prania, koncentraty do prania, płyny do płukania 
tkanin, koncentraty do płukania tkanin, środki i preparaty 
do zmiękczania tkanin, krochmal, środki i preparaty do kroch-
malenia, płyny do mycia naczyń, środki i preparaty do na-
maczania tkanin, środki i preparaty chemiczne do ożywiania 
kolorów do użytku domowego, mydła do ożywiania koloru 
tkanin, środki i preparaty wybielające stosowane w praniu, 
środki i preparaty do odbarwiania, środki i preparaty odtłusz-
czające, środki i preparaty do wywabiania plam, woda zapa-
chowa do prasowania, preparaty do usuwania kamienia dla 
gospodarstw domowych, środki i preparaty do prania, czysz-
czenia i konserwacji skóry, środki i preparaty do czyszczenia 
szkła, szyb i luster.

(210) 506810 (220) 2019 11 15
(731) CODETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) Codete
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe nagrane, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania, Aplikacje 
komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe do pobra-
nia, Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie gier kompu-
terowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobra-
nia, Platformy oprogramowania komputerowego, Nagrane 
lub do pobrania, Programy komputerowe do pobrania: Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy sterujące kompute-
rowe nagrane, Programy sterujące komputerowe do pobra-
nia, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, Elektryczne urządzenia pomiarowe, w tym dermatosko-
py i wideoskopy, Sieci neuronowe (sieci sztucznej inteligencji 
(SI/AI), Rozwiązania blockchain, 35 Działalność agencji za-
trudnienia, Marketing w ramach wydawania oprogramowa-
nia, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Komputerowe bazy danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompu-
terowych dla osób trzecich, 41 Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Przeka-
zywanie know-how, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
użyciu symulatorów, 42 Tworzenie oprogramowania kom-
puterowego na zamówienie, Tworzenie stron internetowych 
na zamówienie, Aktualizowanie oprogramowania kom-
puterowego, Audyty i analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzę-
tu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
programów komputerowych i danych inna niż konwersja fi-
zyczna, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputero-

wych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwa-
nie danych komputerowych, Powielanie programów kom-
puterowych, Programowanie komputerów, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Tworzenie platform komputerowych, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(210) 507473 (220) 2019 12 02
(731) BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Połczyn-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINALNA RECEPTURA WARZONE TRADYCYJNIE 

NAJLEPSZE Z KUFLA MOCNE

(531) 25.01.15, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 02.03.01, 
02.03.04, 02.03.11, 08.07.25

(510), (511) 32 piwo, wyciąg z chmielu do wytwarzania 
piwa, brzeczka piwna.

(210) 508152 (220) 2019 12 17
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PLAY

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 analizy finansowe, usługi konsultacyjno - do-
radcze w sprawach finansowych, operacje finansowe, do-
radztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, usługi 
w zakresie finansów, w tym: zarządzanie, wycena, doradz-
two, operacje, usługi w zakresie funduszy zabezpieczają-
cych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, doradztwo w spra-
wach ubezpieczeniowych, faktoring, zarządzanie finansami, 
usługi funduszy zabezpieczających, tworzenie funduszy in-
westycyjnych, informacja o ubezpieczeniach, informacje 
bankowe, informacje finansowe, informacje kapitałowe, in-
westycje kapitałowe, mobilne usługi w zakresie rachunko-
wości, mobilne usługi maklerskie, mobilne usługi informacji 
finansowej, usługi w zakresie rozliczeń finansowych transak-
cji zagranicznych, doradztwo w zakresie zarządzania ryn-
kiem kapitałowym, doradztwo w zakresie zarządzania za-
mkniętym funduszem inwestycyjnym, organizowanie kapi-
tałów finansowych i rzeczowych, tworzenie towarzystw po-
wierniczych, zarządzanie aktywami, transfer elektroniczny 
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środków finansowych i waluty, lokowanie powierzonych 
środków na rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą, za-
rządzanie finansowe spółkami holdingowymi, zarządzanie 
kapitałem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, usługi 
związane z zarządzaniem funduszami, zarządzenie fundu-
szem kapitałowym, zarządzanie finansowe w zakresie kapita-
łu ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi inwe-
stycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału 
na przedsięwzięcia, administrowanie usługami w zakresie 
inwestycji kapitałowych, 38 usługi transmisji strumieniowej, 
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobiera-
nia: danych, wiadomości SMS i MMS, dźwięku i obrazu przez 
portale telekomunikacyjne, portale internetowe, w tym sys-
tem e-commerce i bramki SMS, usługi przesyłania i pobiera-
nia danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale in-
ternetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórko-
wej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania 
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania 
i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji gło-
sowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyj-
nych, usług informacyjne i doradcze dotyczące którychkol-
wiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie informacji 
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci 
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sie-
ci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostęp-
nianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie 
urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i da-
nych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem tele-
fonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu 
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po-
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie 
pakietów informacji, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, 
obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfro-
wego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za po-
średnictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowe-
go i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącz-
nie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów 
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają 
być nagrywane, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane 
- w zakresie dostępu do treści informacyjnych i usług indywi-
dualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością 
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do opera-
tora w celu wyboru usług, dokonywania zakupów z jedno-
czesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi 
telekomunikacyjne przeznaczone do zautomatyzowanego 
wysyłania wiadomości tekstowych, użytkownikom dostępu 
do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprze-
wodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze dla 
urządzeń mobilnych, usługi dotyczące transmisji i dostarcza-
nia treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą  
Internetu, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów, wia-
domości i informacji, streaming treści audiowizualnych 
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywa-
nie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żą-
danie, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, laptopów, 
tabletów, aparatury do przesyłania informacji, urządzeń słu-
żących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów przy wy-
korzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu do danych, 

w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicz-
nej, usługi w zakresie zdalnego udostępniania danych elek-
tronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem do danych 
elektronicznych, usługi związane z ustaleniem tras połączeń 
i połączeń dla telekomunikacji, komunikacja za pośrednic-
twem sieci światłowodowych, łączność telefoniczna, wypo-
życzanie urządzeń do przesyłania informacji, zapewnienie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi teleko-
munikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia 
usług, świadczenia usług przez osoby trzecie za pośrednic-
twem lub z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyj-
nej operatora telekomunikacyjnego, usługi informacyjne 
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych 
usług, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, w tym aplikacji mobilnych, aplikacji na telefony ko-
mórkowe, aplikacji na urządzenia przenośne, doradztwo 
techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania 
komputerowego, usługi badania, projektowania i opracowy-
wania dotyczące komputerów, programów komputero-
wych, rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowe-
go, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, 
skomputeryzowanych systemów przetwarzania informacji, 
usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplika-
cji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych i interfej-
sów SMS i MMS oraz świadczenie doradztwa technicznego, 
informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, 
projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie 
w celu kompilacji witryn internetowych, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, ho-
sting platform handlu elektronicznego w Internecie, hosting 
multimedialnych i interaktywnych aplikacji, zarządzanie pro-
jektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania 
i opracowywania, instalacje oprogramowania komputero-
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, ak-
tualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, projektowanie dla osób trzecich 
oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstu 
i danych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów 
i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów 
pamięci serwera, wynajmowanie oprogramowania kompu-
terowego i serwerów komputerowych, dostarczanie progra-
mów komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywiru-
sowej, projektowanie systemów komputerowych, progra-
mowanie komputerowe, hosting serwerów, dostarczanie 
wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie danych kompu-
terowych, wypożyczanie serwerów (hosting), inżynieria 
i projektowanie światłowodowych produktów, systemów 
i elementów złącznych, badania i rozwój w dziedzinie świa-
tłowodowych produktów, systemów i elementów złącznych, 
usługi doradztwa technicznego w dziedzinie światłowodo-
wych produktów, systemów i elementów złącznych, doradz-
two w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, konsultacje 
komputerowe dotyczące obsługi urządzeń komputerowych 
i urządzeń automatycznych, urządzeń mobilnych, obsługi 
platform internetowych, obsługi platform e-commerce, ak-
tualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielo-
krotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, konsultacje w dziedzinie oprogramowania 
komputerowego, komputerów, tabletów, telefonów, usługi 
w zakresie migracji danych.

(210) 508864 (220) 2020 01 10
(731) ORTEGA ŻULUETA, ORLANDO LAZARO, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JABAO AfroCuban Fashion

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torba, nerki.

(210) 510064 (220) 2020 02 13
(731) JANKOWIAK KRZYSZTOF, Namysłów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BU JUTSU KAI TAKEUCHI RYU

(531) 29.01.13, 28.03.99, 27.05.01, 26.01.15
(510), (511) 41 organizacja zajęć sportowych i imprez spor-
towych, edukacja sportowa, organizowanie szkoleń sporto-
wych, szkolenia sportowe, usługi trenerskie w zakresie zajęć 
sportowych, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy, nauka 
w zakresie sportu, usługi w zakresie instruktażu sportowego, 
przeprowadzanie imprez sportowych, szkolenia zawodni-
ków sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, 
obozy sportowe.

(210) 511276 (220) 2020 03 10
(731) BOROWY WIESŁAW WOODEN STORY, Białka
(540) (znak słowny)
(540) WOODEN STORY
(510), (511) 20 drewniane meble i ich części, drewniane 
skrzynie, drewniane pojemniki na zabawki, 28 gry i zabaw-
ki edukacyjne, logiczne, sprzyjające aktywności ruchowej 
i rozwijające cechy motoryczne, zabawki takie jak układanki, 
lalki, lalki do zabawy, klocki, wózki, równoważnie, pudełka 
na klocki z sorterem, cylindry, nakładanki, pobijaki, samoloty, 
przyrządy muzyczne, przyrządy i zabawki do nauki pisania, 
czytania i do nauki matematyki, gryzaki, samochody, zabaw-
ki drewniane dla dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia, 
drewniane zabawki i gry dziecięce, 35 usługi doradcze w za-
kresie produkcji gier i zabawek, edukacji, wyrobów z drewna, 
usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej w skle-
pach internetowych, w wyspecjalizowanych sklepach, w sie-
ciach sklepów detalicznych, hurtowych oraz poza sieciami 
detalicznymi, poprzez domy sprzedaży wysyłkowej gier i za-
bawek oraz produktów z drewna, usługi w zakresie reklamy 
i promocji w tym rozpowszechnianie materiałów oraz publi-
kowanie tekstów reklamowych, usługi reklamy za pośrednic-
twem sieci internetowej i mediów audiowizualnych, usługi 
on-line i usługi aukcyjne.

(210) 512023 (220) 2020 03 27
(731) WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 1906

(531) 01.01.01, 01.01.02, 24.01.07, 24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 
26.01.04, 26.01.16, 26.01.21, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, kosmetyki, środki do pie-
lęgnacji ciała i włosów, zapachy do wnętrz i samochodów,  
9 kalkulatory, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 
nośniki pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządze-
nia peryferyjne i akcesoria do komputerów, słuchawki, ubrania 
i akcesoria ochronne do uprawiania sportów, etui na okula-
ry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, magnesy 
na lodówkę, pendrive, etui i pokrowce na telefony, hologramy, 
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki (biżuteria), branso-
letki z haftowanej tkaniny (biżuteria), breloczki do kluczy (kół-
ka do kluczy z ozdobami lub do dekoracyjnymi zawieszkami), 
czasomierz (zegarki), kolczyki, łańcuszki (biżuteria), medale, 
medaliony, monety, naszyjniki (biżuteria), paski do zegarków, 
pierścionki (biżuteria), spinki do mankietów, szpilki do krawa-
tów, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków do kluczy, za-
wieszki do kółek na klucze, zegarki, zegarki i zegarki elektryczne,  
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, artyku-
ły biurowe (z wyjątkiem mebli), bilety, biuletyny informacyjne, 
bony wartościowe, broszury, chorągiewki papierowe, czaso-
pisma (periodyki), ekierki do rysowania, etui na identyfikatory 
(artykuły biurowe), gazety, kalendarze, kartki muzyczne z ży-
czeniami, kartki z życzeniami, karty, karty do kolekcjonowania, 
inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty 
(artykuły piśmienne), książki, materiały do pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki (materiały 
piśmienne), notatniki (notesy), ołówki, papier, pastele (kredki), 
periodyki (czasopisma), pióra i długopisy (artykuły biurowe), 
pióra kulkowe, pióra ze stali, podkładki na biurko, podpórki 
do książek, podręczniki (książki), podstawki pod kufle do piwa, 
przybory szkolne (artykuły piśmienne), publikacje drukowane, 
pudełka na pióra, pudełka z farbami do użytku szkolnego, ramki 
i stojaki do fotografii, teczki z notatnikiem i przyborami do pi-
sania (artykuły papiernicze), teczki z notatnikiem i przyborami 
do pisania (zestawy), temperówki do ołówków, elektryczne lub 
nieelektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania (koper-
ty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wieczne 
pióra, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszy-
ty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 etui na kar-
ty (portfele), etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, 
etykiety skórzane, kosmetyczki bez wyposażenia, odzież dla 
zwierząt domowych, parasole, paski skórzane, plecaki, podróż-
ne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, portfele, portmo-
netki, teczki, torby na zakupy, torby szkolne z paskiem na ramię, 
torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, worki po-
dróżne, parasole ogrodowe, 20 korki do butelek, poduszki, po-
duszki dla zwierząt domowych, poduszki dmuchane do spania, 
do celów niemedycznych, poduszki dmuchane, do celów nie-
medycznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, 
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, po-
sążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania 
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dla zwierząt domowych, pościel, oprócz bielizny pościelowej, 
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 21 butelki, bu-
telki na napoje dla podróżnych, filiżanki, karafka (na alkohol), 
kubki, kufle, kufle na piwo, miseczki, naczynia na napoje, na-
czynia szklane na napoje, podkładki pod szklanki, nie z papieru 
i nie z materiałów tekstylnych, skarbonki, skarbonki - świnki, ta-
lerze, termosy, termosy do napojów, 22 altany z tkaniny, namio-
ty, osłony przeciwdeszczowe z tkaniny, 24 bielizna kąpielowa, 
z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stoło-
wa i pościelowa, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, kapy na łóżka, koce dla zwierząt domowych, koce 
piknikowe, kołdry, naszywki, poszewki na poduszki (poszwy 
na poduszki), proporczyki, prześcieradła na łóżka, 25 apaszki 
(chustki), buty sportowe, koszulki z krótkim rękawem, krawa-
ty, kurtki (odzież), kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, legginsy, obuwie, obuwie piłkarskie, odzież, odzież 
dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, pelerynki, piżamy, pod-
koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, rękawiczki, skar-
petki, swetry, szaliki, śliniaki niepapierowe, wyprawki dziecięce 
(odzież), daszki - osłona oczu, 28 artykuły gimnastyczne, balony, 
figurki do zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, grzechotki, 
karty do gry, misie pluszowe, ozdoby na choinkę, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, puzzle, zabawki, 32 cydr bezalkoholowy, 
lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, napo-
je na bazie owoców i warzyw, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owo-
cowe nektary, bezalkoholowe, piwo, sok pomidorowy, soki, soki 
warzywne, napoje, woda, woda gazowana, woda mineralna, 
35 reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi marketingowe, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotografia, organizo-
wanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjąt-
kiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjne-
go, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi tre-
nerskie, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie 
stadionów.

(210) 512372 (220) 2020 04 07
(731) ADAM KRAWIECTWO LEKKIE, BIELIŹNIARSTWO  

A. KORCZAK, M. KORCZAK SPÓŁKA JAWNA,  
Stare Babice

(540) (znak słowny)
(540) PTYŚ
(510), (511) 10 maski ochronne na twarz, maski stosowane 
przez personel medyczny, maski sanitarne do celów leczni-
czych, maski do sztucznego oddychania, odzież specjalna 
dla personelu medycznego, w tym także nakrycia głowy, 
prześcieradła dla chorych sterylne, rękawice do celów me-
dycznych, kombinezony dla personelu medycznego, fartu-
chy do badania pacjentów.

(210) 512548 (220) 2020 04 15
(731) SOSNOWSKA JADWIGA SORTIMA 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORTIMA

(531) 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 16 papier i karton, 17 folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, 35  fakturowanie, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, pokazy towarów, usługi pośrednictwa w handlu, 
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich (zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw), wyceny han-
dlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 39  dostawa 
towarów, fracht (przewóz towarów), pakowanie towarów, 
przewożenie, przewóz samochodami ciężarowymi, składo-
wanie towarów, transport, usługi rozładunku towarów, wy-
najmowanie magazynów.

(210) 513481 (220) 2020 05 14
(731) ROSIK MACIEJ SET, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SET

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automatyczne kasy fiskalne, elektroniczne 
kasy rejestrujące, kasy rejestrujące, kasy fiskalne, czytniki kart, 
czytniki optyczne, optyczne czytniki znaków, czytniki kart 
kredytowych, czytniki etykiet [dekodery], czytniki optycz-
ne kodów, czytniki kart elektronicznych, czytniki kart IC, 
czytniki kodów kreskowych, czytniki dysków optycznych, 
czytniki kart USB, czytniki kart pamięci, czytniki kart chipo-
wych, czytniki kart inteligentnych, czytniki kart kodowanych 
magnetycznie, czytniki kart typu flash, czytniki kart pamię-
ci SD, czytniki kart pamięci flash, biometryczne czytniki linii 
papilarnych, biometryczne czytniki geometrii dłoni, drukarki, 
drukarki fiskalne, drukarki atramentowe, drukarki optyczne, 
drukarki plotery, drukarki laserowe, drukarki dyskretyzujące, 
drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, drukarki fotograficzne, 
drukarki kolorowe, drukarki termiczne, drukarki bezuderze-
niowe, drukarki uderzeniowe, drukarki komputerowe, dru-
karki rozetkowe, laserowe drukarki kolorowe, cyfrowe drukar-
ki kolorowe, drukarki kodów kreskowych, sterowniki drukarki 
laserowej, automatyczne kasy fiskalne, elektroniczne kasy re-
jestrujące, kasy rejestrujące, czytniki kart, czytniki optyczne, 
optyczne czytniki znaków, czytniki kart kredytowych, czytni-
ki etykiet [dekodery], czytniki optyczne kodów, czytniki kart 
elektronicznych, czytniki kart IC, czytniki kodów kreskowych, 
czytniki dysków optycznych, czytniki kart USB, czytniki kart 
pamięci, czytniki kart chipowych, czytniki kart inteligent-
nych, czytniki kart kodowanych magnetycznie, czytniki kart 
typu flash, czytniki kart pamięci SD, czytniki kart pamięci 
flash, biometryczne czytniki linii papilarnych, biometryczne 
czytniki geometrii dłoni, drukarki, drukarki atramentowe, 
drukarki optyczne, drukarki plotery, drukarki laserowe, dru-
karki dyskretyzujące, drukarki igłowe, drukarki mozaikowe, 
drukarki fotograficzne, drukarki kolorowe, drukarki termicz-
ne, drukarki bezuderzeniowe, drukarki uderzeniowe, drukarki 
komputerowe, drukarki rozetkowe, laserowe drukarki koloro-
we, cyfrowe drukarki kolorowe, drukarki kodów kreskowych, 
sterowniki drukarki laserowej, terminale kart płatniczych, in-
wentary zatory, wagi pocztowe, wagi elektryczne, wagi elek-
troniczne, wagi łazienkowe, wagi kontrolne, wagi kuchenne, 
wagi kieszonkowe, wagi sklepowe, wagi sprężynowe, wagi 
precyzyjne, przyrządy po pomiaru wagi.
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(210) 514486 (220) 2020 06 08
(731) PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVGE ELEKTROWNIE SŁONECZNE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, pozostałe specjalistycz-
ne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane.

(210) 514500 (220) 2020 06 08
(731) PV INSTALATOR POLSKA GRUPA PVGE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PVGE SOLAR POWER PLANTS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 roboty związane z budową linii telekomuni-
kacyjnych i elektroenergetycznych, pozostałe specjalistycz-
ne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane.

(210) 515680 (220) 2020 07 07
(731) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADOWSKI

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowla-
ne materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki meta-
lowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych 
klasach takie jak: wymienniki – metalowe zawory odcina-
jące, trójdrogowe, regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki, 
złączki metalowe, 7 sprężarki chłodnicze, skraplacze na-
tryskowo wyparne, płaszczowo-rurowe, chłodnice, meta-
lowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, 
skraplaczy, pomp i innych elementów składowych instalacji 
przemysłowych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, 
wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopa-
trzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zbiorniki chłodni-
cze, parowniki, chillery amoniakalne, maszynownie chłod-
nicze, maszynownie klimatyzacyjne i wentylacyjne, kanały 
wentylacyjne, 37 usługi budowlane, usługi instalacyjne 
takie jak: usługi w zakresie wykonywania instalacji chłodni-
czych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przemysłowych, 
instalacji automatyki i sterowania, instalacji elektrycznych, 
sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, zbior-
ników, naprawy instalacji chłodniczych, naprawy instalacji 
wentylacyjnych, naprawy instalacji klimatyzacyjnych, na-
prawy sprężarek, skraplaczy, parowników, wymienników, 
zbiorników, naprawy instalacji elektrycznych, automatyki 
i sterowania, 42 badania oraz usługi naukowe i technicz-

ne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz opro-
gramowania komputerowego, projektowania i ulepszanie: 
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, urzą-
dzeń i armatury: instalacji chłodniczych, przemysłowych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

(210) 515682 (220) 2020 07 07
(731) SADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SADOWSKI

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowla-
ne materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje 
budowlane, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali 
nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, rury i rurki meta-
lowe, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych 
klasach takie jak: wymienniki – metalowe zawory odcina-
jące, trójdrogowe, regulacyjne, bezpieczeństwa, nakrętki, 
złączki metalowe, 7 sprężarki chłodnicze, skraplacze na-
tryskowo wyparne, płaszczowo-rurowe, chłodnice, meta-
lowe części zamienne do armatury chłodniczej, sprężarek, 
skraplaczy, pomp i innych elementów składowych insta-
lacji przemysłowych, 11 urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, zbiorniki 
chłodnicze, parowniki, chillery amoniakalne, maszynow-
nie chłodnicze, maszynownie klimatyzacyjne i wentyla-
cyjne, kanały wentylacyjne, 37 usługi budowlane, usługi 
instalacyjne takie jak: usługi w zakresie wykonywania in-
stalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
i przemysłowych, instalacji automatyki i sterowania, in-
stalacji elektrycznych, sprężarek, skraplaczy, parowników, 
wymienników, zbiorników, naprawy instalacji chłodni-
czych, naprawy instalacji wentylacyjnych, naprawy insta-
lacji klimatyzacyjnych, naprawy sprężarek, skraplaczy, pa-
rowników, wymienników, zbiorników, naprawy instalacji 
elektrycznych, automatyki i sterowania, 42 badania oraz 
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, ana-
lizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulep-
szanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, 
projektowania i ulepszanie: urządzeń i oprogramowania 
do mechanicznego uczenia się, urządzeń i oprogramo-
wania do wielowarstwowego systemu podejmowania 
decyzji na podstawie zebranych danych, układów ste-
rowania i automatyki elektronicznej dla procesów tech-
nologicznych: instalacji chłodniczych, przemysłowych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, urządzeń i armatury: 
instalacji chłodniczych, przemysłowych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych.

(210) 515725 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Candles PREMIUM MATTRA Producent: MATTRA 
Polska

(531) 05.07.02, 24.05.05, 24.05.03, 26.11.01, 26.11.10, 27.05.01, 
27.07.01, 27.05.24, 25.01.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515734 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Candles PREMIUM MATTRA Producent: MATTRA 

Polska

(531) 05.07.02, 24.05.05, 24.05.03, 25.01.01, 26.11.01, 26.11.10, 
27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 

nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 516266 (220) 2020 07 22
(731) ZYDROŃ PIOTR, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ENBOTIC
(510), (511) 7 pompy, kompresory i dmuchawy, roboty prze-
mysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do prze-
noszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki 
i przetwórstwa, silniki, układy napędowe i części maszyn 
oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i silników, dys-
trybutory automatyczne, 9 urządzenia mierzące, wykrywa-
jące, monitorujące i kontrolujące, urządzenia do testowania 
i kontroli jakości, urządzenia pomiarowe, kontrolery i regu-
latory, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, 
czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydak-
tyczne i symulatory, urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, 42 projektowanie maszyn przemysłowych, 
projektowanie maszyn specjalistycznych, projektowanie linii 
produkcyjnych, projektowanie integracji linii produkcyjnych 
i maszyn, konstruowanie i projektowanie maszyn i urządzeń 
do procesorów przemysłowych, projektowanie techniczne, 
ekspertyzy i analizy inżynieryjne, badania techniczne, usłu-
gi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, narzędzi, 
urządzeń, robotów, linii montażowych, usługi w zakresie 
tworzenia programów do wizualizacji przebiegu i nadzoru 
procesów projektowania obiektów inżynieryjnych, w szcze-
gólności konstrukcji maszyn, urządzeń i przyrządów pomia-
rowych, usługi w zakresie opracowywania dokumentacji 
technicznej i projektów technicznych, badania oraz usługi 
naukowe i techniczne, a także ich projektowanie, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie 
systemów oraz oprogramowania komputerowego, usługi 
doradcze w zakresie opracowywania dokumentacji tech-
nicznej i projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, 
kontrola jakości, opracowywanie projektów technicznych, 
testowanie materiałów.

(210) 516839 (220) 2020 09 15
(731) TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKEY

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 oświetlenie rowerowe, lampy kierunkowe 
do rowerów, rowerowe światełka odblaskowe, 12 rowery, 
ramy do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do ro-
werów, koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby 
rowerowe, łańcuchy rowerowe, pedały do rowerów, piasty 
do rowerów, szprychy do rowerów, napinacze do szprych 
do kół, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów, dętki 
do rowerów, opony rowerowe, błotniki do rowerów, siodeł-
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ka rowerowe, pokrycia siodełek rowerów, lusterka boczne 
do rowerów, pompki do rowerów, przyczepki rowerowe, 
dzwonki do rowerów, bagażniki do rowerów, kosze przysto-
sowane do rowerów, sakwy rowerowe, ochraniacze ubrania 
na koła do rowerów.

(210) 517354 (220) 2020 08 20
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO TECH

(531) 15.01.17, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 4 oleje samochodowe z wyłączeniem olejów 
stosowanych przy operacji naprawy opon.

(210) 517511 (220) 2020 08 26
(731) MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) mcr FID Wing
(510), (511) 6 metalowe przeciwpożarowe drzwi, bra-
my, okna, klapy i osłony okienne, konstrukcje metalowe, 
9 czujniki przeciwpożarowe, urządzenia przeciwpożarowe, 
przeciwpożarowe drabinki ewakuacyjne [sprzęt bezpie-
czeństwa] przeciwpożarowe systemy tryskaczy, oszklone 
ostrzegacze przeciwpożarowe, wiadra przeciwpożarowe, 
systemy i instalacje alarmowe, urządzenia i instrumenty 
sygnalizacyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne. alarmy pożarowe, wykrywacze dymu, anali-
zatory powietrza, 19 niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, 
klapy niemetalowe, niemetalowe przeciwpożarowe drzwi, 
bramy, okna, klapy i osłony okienne, niemetalowe osłony 
przeciwpożarowe do przewodów elektrycznych, konstruk-
cje budowlane niemetalowe.

(210) 517626 (220) 2020 08 28
(731) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkinSense

(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 diagnostyczna aparatura do celów me-
dycznych.

(210) 517675 (220) 2020 09 01
(731) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn
(540) (znak słowny)

(540) HASTER
(510), (511) 11 oświetlenie do celów wystawowych, oświe-
tlenie i reflektory oświetleniowe, oświetlenie kopułowe 
do mebli, oświetlenie wystawowe, oświetlenie dekoracyj-
ne, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetlenie ścienne, 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.

(210) 518387 (220) 2020 09 16
(731) KWIATKOWSKI ROBERT MARCIN INVICTUS, Otwock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magia Kuchni

(531) 09.07.19, 03.05.07, 27.05.01
(510), (511) 29 orzechy, orzechy jadalne, orzechy przyprawio-
ne, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy preparowane, 
orzechy kandyzowane, mielone orzechy, suszone orzechy ko-
kosowe, orzechy ziemne, orzechy pistacjowe, orzechy pekan, 
orzechy laskowe, przetworzone morele, przetworzona żurawi-
na, przetworzone jabłka, przetworzona gruszka, przetworzo-
ne banany, przetworzona pomarańcza, orzechy arachidowe, 
orzechy włoskie, migdały przetworzone, przetworzone mig-
dały ziemne, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy 
macadamia, przetworzone śliwki, przetworzony imbir, suszone 
owoce, owoce kandyzowane, śliwka suszona, rodzynki, jabłko 
suszone krążek, morele suszone, daktyle suszone, orzeszki ziem-
ne prażone w karmelu, wiórki kokosowe, ananas kandyzowany, 
wiśnia kandyzowana, jadalne nasiona słonecznika, pestki sło-
necznika przetworzone, pestki dyni przetworzone, suszone ja-
gody Goji, figi suszone, przetworzone nasiona Chia do jedzenia, 
ciecierzyca przetworzona, chipsy bananowe, groch łuskany, spi-
rulina przetworzona, pektyna do celów kulinarnych, soczewica, 
przetworzona komosa ryżowa, fasola, żelatyna, owocowe gala-
retki (słodycze), orzeszki ziemne prażone o smaku BBQ, wiórki 
kokosowe do wyrobów cukierniczych, 30 płatki pszenne, płatki 
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydzia-
ne, płatki jęczmienne, płatki ryżowe, płatki pszeniczne, przypra-
wy, przyprawy suche, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, 
przyprawy spożywcze, przyprawy do pieczenia, przyprawy 
do żywności, przyprawy w proszku, proszek do pieczenia, soda 
oczyszczona (wodorowęglan sodu do celów spożywczych), 
czekolada, czekolada mleczna, czekolada do wyrobów cukierni-
czych, kawa, kawa mielona, kawa niepalona, kawa bezkofeino-
wa, kawałeczki czekolady do deserów, kawa w postaci całych 
ziaren, herbata, mąka migdałowa, cukier, ryż, kasza manna, ka-
sza burgul, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kasza perłowa, ka-
sza kuskus, tapioka, ziarna sezamu [przyprawy], sól, bułka tarta, 
mąka ziemniaczana, kasza jaglana, kasza pęczak, cukier puder, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna stacjonarna oraz on-line na-
stępujących produktów: orzechy, orzechy jadalne, orzechy przy-
prawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy preparowa-
ne, orzechy kandyzowane, mielone orzechy, suszone orzechy 
kokosowe, orzechy ziemne, orzechy pistacjowe, orzechy pekan, 
orzechy laskowe, przetworzone morele, przetworzona żurawi-
na, przetworzone jabłka, przetworzona gruszka, przetworzo-
ne banany, przetworzona pomarańcza, orzechy arachidowe, 
orzechy włoskie, migdały przetworzone, przetworzone mig-
dały ziemne, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy 
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macadamia, przetworzone śliwki, przetworzony imbir, suszone 
owoce, owoce kandyzowane, płatki kukurydziane, płatki jęcz-
mienne, płatki ryżowe, płatki pszeniczne, przyprawy, przypra-
wy suche, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy 
spożywcze, przyprawy do pieczenia, przyprawy do żywności, 
przyprawy w proszku, proszek do pieczenia, soda oczyszczona 
(wodorowęglan sodu do celów spożywczych), orzeszki ziemne 
nieprzetworzone, śliwka suszona, jabłko suszone krążek, morele 
suszone, orzeszki ziemne prażone o smaku BBQ. mango suszo-
ne, daktyle suszone, mączka z orzechów arachidowych, orzesz-
ki ziemne prażone w karmelu, sezam jadalny nieprzetworzony, 
wiórki kokosowe, ananas kandyzowany, mąka migdałowa, wi-
śnia kandyzowana, jadalne nasiona słonecznika, pestki słonecz-
nika przetworzone, pestki dyni przetworzone, suszone jagody 
Goji, figi suszone, cukier, owoce w żelu, marmolada, miód, fru-
żelina, barwniki spożywcze, pasty orzechowe, papier do piecze-
nia, pasta tahini, pasta waniliowa, pasta kawowa, chleb, ciastka, 
posypki cukiernicze, galaretki owocowe w proszku, krem budy-
niowy, foliowe rękawy cukiernicze, ksylitol, drożdże piekarnicze, 
drożdże suche (instant), lody, masa cukrowa, masa kajmakowa, 
ręcznik papierowy, grzyby suszone, grzyby mrożone, grzyby 
marynowane, tortilla (placek pszenny), papier ryżowy, tofu natu-
ralne, pierożki ravioli gotowe, kluski Gnocchi, makarony jajeczne, 
makarony z pszenicy durum, makarony ryżowe, uszka z mię-
sem, owoce mrożone, warzywa mrożone, sery z mleka krowie-
go, sery z mleka koziego, sery dojrzewające, mleko UHT, mleko 
kokosowe, śmietana, kefir, masło, jogurty, jaja w stanie płynnym, 
mleko zagęszczone, owoce w syropie, ryż, spirulina przetworzo-
na, kasza manna, kasza burgul, kasza gryczana, kasza jęczmien-
na, kasza perłowa, kasza kuskus, tapioka, przetworzona komosa 
ryżowa, kasze zbożowe, mąka pszenna, mąka orkiszowa, mąka 
żytnia, mąka do pizzy, mąka sojowa, mąka gryczana, mąka ku-
kurydziana, mąka ryżowa, przyprawy w płynie, mieszanki przy-
praw jako pasty, ocet winny, ocet jabłkowy, ocet balsamiczny, 
ocet z ryżu, musztarda, sosy jako przyprawy, oliwa, olej jadalny, 
ciecierzyca przetworzona, chipsy bananowe, sól, groch łuskany, 
pektyna do celów kulinarnych, bułka tarta, soczewica, mąka 
ziemniaczana, fasola, kasza jaglana, kasza pęczak, mak niebieski, 
mak biały, gotowa masa makowa, imbir kandyzowany, solone 
orzechy nerkowca, orzechy pini, orzeszki ziemne w polewie 
miodowej, sok z cytryny, sos czekoladowy, polewa owocowa 
w postaci syropu, owoce w czekoladzie, cukier puder, żelatyna, 
owocowe galaretki (słodycze), kakao, syropy glukozowe spo-
żywcze, syrop z agawy (słodzik naturalny), napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, 
owoce morza, ryby, mięsa, wędliny, frytki, otręby zbożowe, fry-
tura (tłuszcz do smażenia), płatki jaglane, płatki gryczane, sma-
lec, passata pomidorowa.

(210) 518598 (220) 2020 09 22
(731) WIDAWSKA-LANDWÓJTOWICZ JOANNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) FESTIWAL SPADAJĄCYCH GWIAZD
(510), (511) 41 usługi artystów teatralnych, obsługa i orga-
nizacja koncertów, edukacja muzyczna, informacja o impre-
zach artystycznych i rozrywkowych, usługi kompozycji mu-
zycznych, organizowanie konkursów, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury, 
organizowanie spektakli, parki rozrywki, producenckie usługi 
muzyczne, prowadzenie i organizowanie koncertów, pro-
dukcja przedstawień teatralnych usługi dystrybucji biletów.

(210) 518653 (220) 2020 09 22
(731) ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraśnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA ENERGIA FOTOWOLTAIKA

(531) 26.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.04.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 37 instalacja odgromników, instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych, insta-
lacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu komunikacyj-
nego, instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja uzie-
mienia elektrycznego, usługi instalacji maszyn, renowacja 
instalacji elektrycznych, instalacja osłon przeciwsłonecznych, 
instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja materiałów 
izolacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, usługi 
instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych, instalowa-
nie powłok ognioodpornych, instalowanie generatorów prą-
du, instalowanie wyposażenia budynków, montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, usługi wykonawców instalacji elek-
trycznych, instalacja urządzeń do chodzenia, instalacja syste-
mów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów ochrony 
środowiska, instalacja systemów energii wodnej, instalacja 
systemów energii wiatrowej, instalacja pasywnej ochrony 
przeciwpożarowej, instalacja przemysłowej ochrony prze-
ciwpożarowej, instalacja aktywnej ochrony przeciwpożaro-
wej, instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, 
instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, budowa użyt-
kowych instalacji słonecznych, instalacja systemów inżynierii 
środowiska, instalowanie gotowych elementów konstruk-
cyjnych, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, 
instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, insta-
lacja, konserwacja i naprawa maszyn, montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, konserwacja i naprawy instalacji 
grzewczej, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, na-
prawa i konserwacja instalacji elektronicznych, instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, modernizacja instalacji 
do wentylacji budynków, modernizacja instalacji do klima-
tyzacji budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania 
budynków, instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, 
konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, budowa 
instalacji do ogrzewania geotermicznego, konserwacja i na-
prawa instalacji geotermicznych, instalacja systemów ochro-
ny przed piorunami, montaż instalacji na placach budowy, 
montaż i naprawa instalacji grzewczych, instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, instalowanie systemów zasilanych 
energią słoneczną, instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, 
instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, in-
stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi 
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, montaż i kon-
serwacja instalacji ogrzewania słonecznego, instalacja, na-
prawa i konserwacja urządzeń skraplających, naprawa insta-
lacji do zaopatrzenia w energię, instalacja osprzętu i wyposa-
żenia w budynkach, instalacja systemów do zbierania wody 
deszczowej, instalacja systemów do odprowadzania wody 
deszczowej, instalacja urządzeń do kompensacji mocy bier-
nej, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotech-
nicznych, konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania sło-
necznego, konserwacja i naprawa instalacji energii słonecz-
nej, budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geoter-



16 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2021

micznego, usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, 
instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, 
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, 
instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, renowacja, naprawa i konserwacja 
przewodów instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja 
instalacji gazowych i elektrycznych, udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, naprawa 
i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, usługi do-
radcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, 
serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, naprawa 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, konser-
wacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, instalacja 
rusztowa budowlanych platform roboczych i budowlanych, 
usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabez-
pieczających, naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do pro-
dukcji energii, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, instalacja sprzętu i kabli do do-
stępu do Internetu, modernizacja instalacji do ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią słonecz-
ną, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrze-
wania i chodzenia, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii, instalacja systemów pa-
neli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(210) 519240 (220) 2020 10 08
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW 

ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.13, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 3 aromaty, aromaty [olejki aromatyczne], aro-
maty [olejki eteryczne], aromatyczne olejki eteryczne, emul-
gowane olejki eteryczne, esencje eteryczne, olejki eterycz-
ne, naturalne olejki eteryczne, olejki eteryczne do stosowa-
nia w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku osobistego, 
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nieleczni-
cze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosme-
tycznych, olejki zapachowe, preparaty aromaterapeutyczne, 
roślinne olejki eteryczne, woda kwiatowa, zmieszane olejki 
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, środki toaletowe, pre-
paraty toaletowe, aerozole czyszczące, naturalne olejki 
do celów oczyszczających, mydła do użytku domowego, 
płyny do mycia, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki 
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 
balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów 
kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane 
preparatami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki do użyt-

ku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosme-
tyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kremy 
do masażu, nie do celów leczniczych, maści do celów ko-
smetycznych, nielecznicze balsamy, nielecznicze mleczka, 
nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty 
toaletowe, nielecznicze produkty toaletowe, olejki do celów 
kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecz-
nicze, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], 
olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji cia-
ła, preparaty kosmetyczne do twarzy, wata kosmetyczna, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, wody mineralne w sprayu do celów kosme-
tycznych, aerozole do gardła [nielecznicze], dentystyczne 
płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, 
kremy wybielające do zębów, nielecznicze pasty do zębów, 
nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecznicze płyny 
do płukania ust, nielecznicze środki do mycia zębów, od-
świeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów 
medycznych, pasta do zębów, płyny do czyszczenia zębów, 
płyny do płukania jamy ustnej, preparaty do czyszczenia zę-
bów, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia 
zębów, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do maki-
jażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty 
do kąpieli, preparaty do włosów, preparaty do pielęgnacji 
skóry, oczu i paznokci, kremy do mycia, kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy ko-
jące do użytku kosmetycznego, maseczki do twarzy i ciała, 
masła do twarzy, masła do twarzy i ciała, mleczko kosme-
tyczne, antyperspiranty [przybory toaletowe], antyperspi-
ranty w aerozolach, dezodoranty, dezodoranty do stóp, dez-
odoranty do użytku osobistego, dezodoranty przeciwpot-
ne, mydło dezodoryzujące, nielecznicze antyperspiranty, 
preparaty do ciała w sprayu, preparaty przeciwpotne, kremy 
pod prysznic, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła 
nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła 
w płynie, mydło pielęgnacyjne, opakowania uzupełniające 
do dozowników żelu pod prysznic, preparaty do mycia rąk, 
produkty z mydła, środek do mycia rąk, środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, szampony do ciała, żele 
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele 
do użytku kosmetycznego, żele pod prysznic, balsam 
do ciała, balsamy do rąk, balsamy do opalania, balsamy 
do ust, balsamy po opalaniu, emulsje do ciała, esencje 
do pielęgnacji skóry, krem do rak, krem do twarzy, kremy 
dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy chroniące 
przed słońcem [kosmetyki], kremy do ciała, kremy do aro-
materapii, kremy do demakijażu, kremy do oczyszczania 
skóry, kremy na dzień, kremy na noc, kremy nawilżające, kre-
my oczyszczające, kremy samoopalające, maści [nieleczni-
cze], maseczki do ciała, maseczki do twarzy, maski do twa-
rzy, maski kosmetyczne, masło do ciała, mleczka do ciała, 
mleczko po goleniu, mleczko po opalaniu, nawilżacze 
do skóry, nielecznicze kremy do ciała, odświeżacze do skóry, 
nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze pre-
paraty do pielęgnacji skóry, odżywki do paznokci, olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do opalania, olejki 
do ciała w sprayu, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki 
oczyszczające, opakowania uzupełniające do dozowników, 
zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupeł-
niające do dozowników zawierające krem do twarzy, peelin-
gi złuszczające do ciała, pianka do czyszczenia, płyn do go-
lenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], płyny oczyszczające, preparaty do opala-
nia, preparaty do zmywania twarzy, przeciwtrądzikowe 
środki myjące, kosmetyczne, pudry do stóp [nielecznicze], 
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serum do twarzy do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, 
środki do oczyszczania skóry twarzy, środki nawilżające [ko-
smetyki], środki oczyszczające skórę, toniki do skóry, toniki 
do skóry nielecznicze, wazelina kosmetyczna, zapachowe 
kremy do ciała, żel do paznokci, żele do opalania, żele 
do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, 
zmywacze do paznokci, balsam do włosów, balsam odżyw-
czy, farby do włosów, kosmetyki do włosów, kremy odżyw-
cze, lakier do włosów, maskara do włosów, odżywki do wło-
sów, olejek do włosów, pianka do włosów, płyny do włosów, 
preparaty do barwienia włosów, preparaty do kręcenia wło-
sów, szampon do włosów, szampony, szampony nieleczni-
cze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką 
do włosów, tonik do włosów, 5 preparaty i artykuły denty-
styczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, prepa-
raty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne 
i weterynaryjne, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
preparaty i artykuły dentystyczne, lecznicze pasty do zę-
bów, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 
płyny do płukania ust, płyny do płukania ust do użytku me-
dycznego, płyny lecznicze do płukania ust, preparaty farma-
ceutyczne do celów stomatologicznych, preparaty leczni-
cze do leczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielę-
gnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku me-
dycznego, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do hi-
gieny osobistej, higieniczne środki nawilżające, lecznicze 
suche szampony, preparaty chemiczne do celów sanitar-
nych, preparaty higieniczne do sterylizacji, produkty higie-
niczne do celów medycznych, antybakteryjne płyny do rąk, 
antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne prepara-
ty do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszcza-
jące, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki 
do celów medycznych, chusteczki odkażające, leczniczy 
środek do mycia rąk, maści antyseptyczne, nasączone chus-
teczki lecznicze, preparaty antybakteryjne, preparaty anty-
septyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, środki bakteriobój-
cze, spraye antybakteryjne, środki odkażające, środki odka-
żające do użytku domowego, substancje sterylizujące, die-
tetyczna żywność do celów medycznych, białkowe suple-
menty diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne dodatki do żywności, dietetyczne 
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycz-
nych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki diete-
tyczne w formie napojów, dodatki witaminowe, dodatki wi-
taminowe i mineralne, dodatki witaminowe w płynie, eks-
trakty z kory do użytku nutraceutycznego, dodatki do żyw-
ności do celów niemedycznych, herbata lecznicza, jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople 
witaminowe, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki 
do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owoco-
wym, mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suple-
menty diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineral-
ne suplementy odżywcze, multiwitaminy, mleczko pszczele 
do celów medycznych, musujące tabletki witaminowe, na-
poje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, na-
poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, na-
poje z dodatkami dietetycznymi, nośniki uwalniające sub-
stancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiają-
cych uwalnianie suplementów odżywczych, nośniki uwal-
niające substancje czynne w formie powłoczek tabletek 
ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, od-

żywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów 
medycznych, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty 
dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, preparaty multiwitaminowe, preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, preparaty pobudzające apetyt, prepa-
raty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki 
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe 
i mineralne, preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne wita-
miny i mikroelementy, probiotyki (suplementy), produkty 
dietetyczne do celów medycznych, przeciwutleniacze, 
przeciwutleniacze do użytku leczniczego, przeciwutlenia-
cze do użytku dietetycznego, przeciwutleniacze uzyskane 
z ziół, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutlenia-
jące suplementy, skrobia do celów dietetycznych, sole wód 
mineralnych, suplementy dietetyczne i odżywcze, suple-
menty diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla ludzi nieprzezna-
czone do celów leczniczych, suplementy diety do użytku 
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy 
diety w płynie, suplementy mineralne do żywności, suple-
menty prebiotyczne, suplementy witaminowe w postaci 
plastrów, suplementy wzmacniające zawierające preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe 
w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki witaminowe, 
tran, witaminy i preparaty witaminowe, zdrowotne suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, żelki wita-
minowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalny-
mi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żyw-
ność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diet 
medycznych, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowa-
na do celów medycznych, 35 usługi w zakresie handlu 
i usługi informacyjne dla konsumentów, organizowanie 
usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], 
organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, or-
ganizowanie zakupów zbiorowych, pośrednictwo w działal-
ności handlowej dla osób trzecich, skomputeryzowane za-
mówienia towarów, przygotowanie i zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień on-line, udzielanie 
porad dla konsumentów o produktach, udzielanie informa-
cji dotyczących sprzedaży handlowej, zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, reklamy on-line, umiesz-
czanie reklam, wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i usług.

(210) 519379 (220) 2020 10 12
(731) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFORlex  KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY CYFROWY 

KSIĘGOWY
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(531) 03.07.17, 26.04.09, 26.11.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 systemy komputerowe i programy do kiero-
wania firmą, prowadzenia działalności gospodarczej, dla biur 
rachunkowych, doradztwa kadrowego, podatkowego, wysta-
wiania dokumentów, rozliczania należności, przeprowadzania 
analiz, prowadzenia kartotek i ewidencjonowania, prowadzenia 
bilansów, nośniki mediów elektronicznych, magnetycznych, 
optycznych i elektrooptycznych, taśmy, kasety, CD-ROM-y, dyski 
magnetyczne, nagrane nośniki danych z dźwiękiem i/lub obra-
zem, publikacje na nośnikach elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych, 16 papier, tektura, druki, w szczególności dzienni-
ki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, 
książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje 
wymiennokartkowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki dru-
karskie, matryce, wyroby z papieru i/lub tektury: afisze, plakaty, 
biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], gazety, mate-
riały do pisania oraz materiały do rysowania takie jak zaszyty, 
bloki, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, ma-
teriały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru 
lub kartonu, notatniki [notesy], pudełka z papieru lub kartonu, 
rejestry, księgi główne [książki], rysunki, skoroszyty, tablice aryt-
metyczne, transparenty z papieru, tuby z tektury, ulotki, wycinki 
histologiczne [materiał szkoleniowy], zawiadomienia [artykuły 
papiernicze], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 usługi w za-
kresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakre-
sie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności 
biurowych, usługi w zakresie informacji handlowej i informacji 
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie prowadzenia biur 
rachunkowych, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomicz-
ne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, 
usługi publikowania i rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, usługi promocyjne, usługi w zakresie doradztwa zawo-
dowego inne niż związane z edukacją i szkoleniem, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, 36 doradztwo w sprawach 
gospodarczych, finansowych, ubezpieczeniowych i podatko-
wych, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, 
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą 
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych 
przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, 
usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności infor-
macyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu 
baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektro-
nicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, wyna-
jem czasu dostępu do baz danych, w tym systemów informa-
tycznych i elektronicznych, 41 usługi w zakresie publikacji elek-
tronicznych on-line książek i periodyków, publikowania książek 
i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie koresponden-
cyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji 
i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno - szkole-
niowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyj-
nych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyj-
na i kulturalna, usługi organizowania konkursów, plebiscytów 
i rankingów, usługi w zakresie doradztwa zawodowego zwią-
zane z edukacją i szkoleniem, 42 naukowe i techniczne usługi 

i badania oraz ich projektowanie, projektowanie oprogramo-
wań komputerowych, usługi w zakresie fotoskładu, tworzenia 
grafiki, usługi w zakresie tworzenia, odtwarzania i odpłatnego 
udostępniania komputerowych baz danych, zarządzanie zbio-
rami informatycznymi, umożliwianie dostępu do interakcyjnych 
komputerowych baz danych z zakresu biznesu, finansów oraz 
komputerowo zintegrowanych systemów, 45 usługi prawne, 
doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodat-
kowania, audyty zgodności z prawem, audyty zgodności z prze-
pisami, badania prawne.

(210) 519387 (220) 2020 10 13
(731) JACHTTRAVEL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAJNY PORT BY JACHTTRAVEL.PL

(531) 18.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.08, 15.07.07
(510), (511) 39 usługi czarterowania jachtów i łodzi, usługi 
przystani jachtowej, usługi pilotów wycieczek, organizowa-
nie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedzania, rezerwowa-
nie podróży i wycieczek wakacyjnych, dostarczanie żywno-
ści przez restauracje, usługi w zakresie dostarczania żywno-
ści, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spo-
życia, 41 organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
imprez muzycznych, organizacja imprez rozrywkowych, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez 
edukacyjnych, organizacja regat jachtowych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie konkursów, przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szko-
leń, 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, hotelowe 
usługi cateringowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych 
klientów, wynajem miejsc noclegowych w pensjonacie 
i domkach letniskowych.

(210) 519628 (220) 2020 10 18
(731) AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) carboo
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu, mianowicie 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruk-
tury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunika-
cyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,  
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
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(210) 519629 (220) 2020 10 18
(731) AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) boocare
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu, mianowicie 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruk-
tury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunika-
cyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,  
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 519630 (220) 2020 10 18
(731) AXXONE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) gocare
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, usługi w zakresie handlu, mianowicie 
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części 
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojaz-
dami, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, 38 dostarczanie i wynajem infrastruk-
tury i sprzętu telekomunikacyjnego, usługi telekomunika-
cyjne, telekomunikacja, usługi sieci telekomunikacyjnych,  
39 usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 520614 (220) 2020 11 06
(731) EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niania

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci biuletynów, katalogów, 
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, 
książek, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej od-
czyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisa-
nej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy 

i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, progra-
my, oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje kom-
puterowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania fil-
mów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie 
komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej dzia-
łalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, kompu-
terowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektro-
niczne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz 
danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające przeglądanie 
i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji  
on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządzania ba-
zami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywa-
nie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przegląda-
nie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach 
i usługach konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwa-
nia kandydatów do pracy, usługodawców oraz informacji 
odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie 
baz danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania za-
trudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu 
zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wyna-
jem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w In-
ternecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługo-
dawców, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie 
i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, administrowanie działalnością han-
dlową, działalność gospodarcza polegająca na umożliwianiu 
usługodawcom pozyskiwania zleceń od potencjalnych klien-
tów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o pro-
duktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w In-
ternecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogło-
szenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń 
od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarzą-
dzania bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzo-
wania danych i informacji do komputerowych baz danych, 
tworzenie komputerowych baz danych usługodawców 
i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej 
ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie 
bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, 
pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania 
danych i informacji w komputerowych bazach danych, usłu-
gi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych, 
usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowych baz danych, katalogowanie informa-
cji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, 
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i ob-
razowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputery-
zowane gromadzenie katalogów informacji o ofertach pracy 
i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednic-
twa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych 
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i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia 
i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania 
stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprze-
wodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, za-
pewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porów-
nywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, bada-
nia rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi 
w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie miejsc 
pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszu-
kiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domo-
wych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opieku-
nów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań 
pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w na-
uce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe i na-
prawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pra-
cowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
on-line, przeprowadzanie testów osobowości do celów re-
krutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji 
pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przy-
gotowywanie CV dla osób trzecich, usługi informacyjne do-
tyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo 
w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie 
targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, 
prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób 
trzecich, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi 
internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostę-
pu do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów in-
ternetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetla-
nie informacji z komputerowych baz danych, usługi udo-
stępniania portali internetowych, udostępnianie forów, po-
kojów rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych on-line 
do przekazywania wiadomości między użytkownikami świa-
towych sieci komputerowych i bezprzewodowych, usługi 
udostępniania komputerowych baz danych i elektronicz-
nych katalogów, udostępnianie bazy danych on-line do prze-
szukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynaj-
mowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wy-
szukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktyw-
nych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między 
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprze-
wodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługo-
dawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, da-
nych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi 
poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i na-

uczania, usługi edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji per-
sonelu, zatrudnienia, planowania kariery i pisania życiorysów, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządza-
nia personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowa-
dzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa 
pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi 
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki 
nad dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, 
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi szkoleniowe doty-
czące sprzątania, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki 
zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad zwierzętami domo-
wymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, 
usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycz-
nych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów 
i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i in-
ternetowe, organizowanie warsztatów szkoleniowych, do-
radztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kur-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji 
i o edukacji, usługi przygotowywania serwisów informacyj-
nych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakresie projekto-
wania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych 
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, 
projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi  
on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych oraz stron interneto-
wych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc 
pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek interne-
towych oraz stron internetowych umożliwiających wyszuki-
wanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, 
personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwie-
rząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nie-
obecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, 
osób oferujących usługi remontowe, montażowe i napraw-
cze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostęp-
niania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert 
pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania 
do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń drob-
nych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, 
udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywa-
nie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na błogi, 
usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i plat-
form, hosting stron internetowych, hosting portali interneto-
wych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projekto-
wania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting 
komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, 
badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, 
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów 
społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 43 usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usłu-
gi rezerwacji hoteli i pensjonatów, miejsc w lokalach gastro-
nomicznych, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domo-
wymi, zapewnianie opieki nad dziećmi w wolnym czasie, 
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki 
dziennej nad osobami dorosłymi, 44 usługi psychologów, 
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usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
psychologii pracy, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, usługi domowej opieki zdrowotnej, zapewnianie tym-
czasowej opieki zastępczej, usługi tymczasowej opieki za-
stępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie 
opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki 
nad rybkami i ptakami domowymi, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa w zakresie 
zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, 
urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi porad-
nictwa w zakresie w zakresie higieny, pielęgnacji i troski 
o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usługi informacji medycz-
nej i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach 
służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fry-
zjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach 
SPA, aptekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 45 usługi prawne, licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista], usługi w zakresie opieki, opieka zastępcza, 
usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzi-
ców, usługi niań, opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela], opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyj-
nie w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 520625 (220) 2020 11 09
(731) GANCARZ IGOR, Brzezówka
(540) (znak słowny)
(540) Adventure OFF ROAD Legion 4X4
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, usługi 
rozrywkowe.

(210) 520639 (220) 2020 11 06
(731) EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opiekaseniora

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje teksto-
we, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, 
publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci biuletynów, katalogów, 
gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, 
książek, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej od-
czyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisa-
nej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy 
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, progra-
my, oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń ko-
munikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje kom-
puterowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania fil-
mów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie 
komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicznej dzia-
łalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, kompute-
rowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne 
katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp 
do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające przeglądanie i wyszuki-
wanie w bazach danych i katalogach informacji on-line, 

oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami da-
nych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz 
danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i za-
mieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usłu-
gach konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania 
kandydatów do pracy, usługodawców oraz informacji odno-
śnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz 
danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrud-
nianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarzą-
dzania pracownikami, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, pro-
dukcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogło-
szeń i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w In-
ternecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługo-
dawców, publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie 
i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, administrowanie działalnością han-
dlową, działalność gospodarcza polegająca na umożliwianiu 
usługodawcom pozyskiwania zleceń od potencjalnych klien-
tów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o pro-
duktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w za-
kresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w In-
ternecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogło-
szenia umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń 
od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarzą-
dzania bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzo-
wania danych i informacji do komputerowych baz danych, 
tworzenie komputerowych baz danych usługodawców 
i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej 
ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie 
bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, 
pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania 
danych i informacji w komputerowych bazach danych, usłu-
gi wyszukiwania danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych, 
usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowych baz danych, katalogowanie informa-
cji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, 
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i ob-
razowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputery-
zowane gromadzenie katalogów informacji o ofertach pracy 
i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednic-
twa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych 
i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia 
i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania 
stanowisk, usługi programów lojalnościowych, motywacyj-
nych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, promowanie towarów i usług osób 
trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprze-
wodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen-
tów w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, za-
pewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porów-
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nywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, bada-
nia rynku obejmujące sondaże opinii publicznej, usługi 
w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie miejsc 
pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszu-
kiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domo-
wych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opieku-
nów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań 
pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w na-
uce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe i na-
prawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pra-
cowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji 
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
on-line, przeprowadzanie testów osobowości do celów re-
krutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu 
selekcji pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby 
sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie 
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji 
pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przy-
gotowywanie CV dla osób trzecich, usługi informacyjne do-
tyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo 
w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie 
targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, 
prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób 
trzecich, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 38 usługi agencji informacyjnych, usługi 
internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostę-
pu do treści, stron internetowych, forów, portali i blogów in-
ternetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali 
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetla-
nie informacji z komputerowych baz danych, usługi udo-
stępniania portali internetowych, udostępnianie, forów, po-
kojów rozmów [chatroomów] i grup dyskusyjnych on-line 
do przekazywania wiadomości między użytkownikami świa-
towych sieci komputerowych i bezprzewodowych, usługi 
udostępniania komputerowych baz danych i elektronicz-
nych katalogów, udostępnianie bazy danych on-line do prze-
szukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynaj-
mowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, 
udostępnianie internetowej bazy danych z możliwością wy-
szukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi 
komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktyw-
nych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między 
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprze-
wodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługo-
dawców, usługi elektronicznej transmisji wiadomości, da-
nych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości 
za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi 
poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, usługi edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji per-
sonelu, zatrudnienia, planowania kariery i pisania życiorysów, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządza-
nia personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowa-
dzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa 
pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi 
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki 
nad dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, 
usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób 
wymagających specjalnej opieki, usługi szkoleniowe doty-
czące sprzątania, organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki 
zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad zwierzętami domo-
wymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, 

usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycz-
nych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów 
i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i in-
ternetowe, organizowanie warsztatów szkoleniowych, do-
radztwo zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, 
organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyj-
nych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kur-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach 
edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji 
o edukacji, usługi przygotowywania serwisów informacyj-
nych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakresie projekto-
wania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych 
dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, 
projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi  
on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej 
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostęp-
nianie wyszukiwarek internetowych oraz stron interneto-
wych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc 
pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek interne-
towych oraz stron internetowych umożliwiających wyszuki-
wanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, 
personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwie-
rząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nie-
obecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, 
osób oferujących usługi remontowe, montażowe i napraw-
cze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostęp-
niania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert 
pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania 
do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń drob-
nych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, 
udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywa-
nie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na błogi, 
usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów i plat-
form, hosting stron internetowych, hosting portali interneto-
wych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projekto-
wania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting 
komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, 
badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej, 
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów 
społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wy-
żej wymienionych usług, 43 usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, usłu-
gi rezerwacji hoteli i pensjonatów, miejsc w lokalach gastro-
nomicznych, usługi dziennej opieki nad zwierzętami domo-
wymi, zapewnianie opieki nad dziećmi w wolnym czasie, 
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki 
dziennej nad osobami dorosłymi, 44 usługi psychologów, 
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 
psychologii pracy, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, usługi domowej opieki zdrowotnej, zapewnianie tym-
czasowej opieki zastępczej, usługi tymczasowej opieki za-
stępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie 
opieki nad zwierzętami domowymi, usługi w zakresie opieki 
nad rybkami i ptakami domowymi, usługi informacyjne 
w zakresie opieki medycznej, usługi poradnictwa w zakresie 
zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmetologii, kosmetyki, 
urody, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, usługi porad-
nictwa w zakresie w zakresie higieny, pielęgnacji i troski 
o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usługi informacji medycz-
nej i zdrowotnej, udostępnianie informacji o placówkach 
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służby zdrowia, gabinetach lekarskich, kosmetycznych, fry-
zjerskich, salonach piękności, gabinetach masażu, salonach 
SPA, aptekach, udostępnianie informacji o lekach, usługi do-
radcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 45 usługi prawne, licencjonowanie opro-
gramowania komputerowego, dotrzymywanie towarzystwa 
[opieka osobista], usługi w zakresie opieki, opieka zastępcza, 
usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod nieobecność rodzi-
ców, usługi niań, opieka nad zwierzętami domowymi [pod 
nieobecność właściciela], opieka nad domem pod nieobec-
ność właścicieli, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyj-
nie w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 520643 (220) 2020 11 06
(731) EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opiekazwierząt

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tek-
stowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach da-
nych, publikacje w postaci elektronicznej do pobrania, pu-
blikacje elektroniczne do pobrania w postaci biuletynów, 
katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, po-
radników, książek, publikacje drukowane w postaci umożli-
wiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w po-
staci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, 
programy i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mo-
bilne, programy, oprogramowanie i aplikacje do mobilnych 
urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania 
i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, 
oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie 
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie 
blogów, komputerowe bazy danych, interaktywne bazy da-
nych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie komputero-
wych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-li-
ne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeglą-
danie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach infor-
macji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządza-
nia bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzy-
mywanie baz danych, oprogramowanie umożliwiające 
przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji 
o produktach i usługach konsumenckich, oprogramowanie 
do wyszukiwania kandydatów do pracy, usługodawców 
oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, 
oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników 
oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramo-
wanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane 
z rekrutacją pracowników, produkcja reklam, dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, udostępnianie i wynajem powierzchni rekla-
mowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wy-
najem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby 

ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców, publikowanie 
tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów re-
klamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, 
administrowanie działalnością handlową, działalność go-
spodarcza polegająca na umożliwianiu usługodawcom po-
zyskiwania zleceń od potencjalnych klientów on-line, udo-
stępnianie informacji konsumenckich o produktach i usłu-
gach za pomocą ogłoszeń on-line, usługi w zakresie ogło-
szeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, 
kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia 
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od po-
tencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania 
bazami danych, usługi pozyskiwania i systematyzowania 
danych i informacji do komputerowych baz danych, tworze-
nie komputerowych baz danych usługodawców i ofert pra-
cy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej ogłosze-
nia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy 
danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, praco-
dawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania da-
nych i informacji w komputerowych bazach danych, usługi 
wyszukiwania danych i informacji w komputerowych ba-
zach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji 
handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych, 
usługi dostarczania informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowych baz danych, katalogowanie informa-
cji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsu-
mentom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, trans-
krypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji teksto-
wej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skom-
puteryzowane gromadzenie katalogów informacji o ofer-
tach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi 
pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 
biznesowych i zawodowych, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, outsour-
cing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultację w za-
kresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo 
w zakresie obsadzania stanowisk, usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakre-
sie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie 
towarów i usług osób trzecich w światowych sieciach kom-
puterowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i do-
radcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych 
towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkow-
ników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w za-
kresie analizy i porównywania cen, usługi badania rynku 
i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opi-
nii publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wy-
szukiwanie miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie 
umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, 
pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniar-
skiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów do-
mów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferują-
cych pomoc w nauce, osób oferujących usługi remontowe, 
montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy 
i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi 
i usługi rekrutacji personelu, dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji on-line, przeprowadzanie testów osobo-
wości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji pracowników, przeprowadzanie 
testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, 
usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyj-
nych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, 
opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, 
usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery za-
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wodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organi-
zowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pra-
cy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru pracowni-
ków i pracodawców dla osób trzecich, usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pra-
cowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i in-
formacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi 
agencji informacyjnych, usługi internetowego serwisu infor-
macyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych, forów, portali i blogów internetowych, zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, umożliwianie 
wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, trans-
misja, udostępnianie i wyświetlanie informacji z komputero-
wych baz danych, usługi udostępniania portali interneto-
wych’ udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatro-
omów] i grup dyskusyjnych on-line do przekazywania wia-
domości między użytkownikami światowych sieci kompu-
terowych i bezprzewodowych, usługi udostępniania kom-
puterowych baz danych i elektronicznych katalogów, udo-
stępnianie bazy danych on-line do przeszukiwania listy 
ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu 
dostępu do komputerowych baz danych, udostępnianie in-
ternetowej bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, 
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi komputerowych ta-
blic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogło-
szeń do przekazywania wiadomości między użytkownikami 
światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, do-
tyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi 
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów 
i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicz-
nej, wymiana danych elektronicznych, usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych 
usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edu-
kacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnie-
nia, planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, 
zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów per-
sonalnych, szkolenia z dziedziny prawa pracy, usługi w za-
kresie kształcenia zawodowego, usługi szkolenia opiekunek 
i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad dziećmi i oso-
bami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, or-
ganizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, nauka opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wy-
dawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, in-
nych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biulety-
nów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i interneto-
we, organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo 
zawodowe i coaching, treningi rozwoju osobistego, organi-
zowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach edu-
kacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapew-
nianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji 
o edukacji, usługi przygotowywania serwisów informacyj-
nych, usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 42 usługi w zakresie pro-
jektowania i utrzymywania stron, portali i witryn interneto-
wych dla osób trzecich, administrowanie stronami interne-
towymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dysku-
syjnymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawiera-

jącej ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, 
udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron in-
ternetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących 
miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych oraz stron internetowych umożliwiających 
wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy do-
mowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opie-
kunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań 
pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc 
w nauce, osób oferujących usługi remontowe, montażowe 
i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie 
udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwa-
nia ofert pracy dla usługodawców, umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobra-
nia do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń 
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenc-
kich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzy-
mywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie 
na błogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwe-
rów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali 
internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi 
projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, kon-
serwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, 
hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-roz-
wojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki 
społecznej, badania i analizy naukowe, badania w dziedzi-
nie mediów społecznościowych, publikowanie informacji 
naukowych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 43 usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, usługi rezerwacji hoteli i pensjonatów, miejsc w lo-
kalach gastronomicznych, usługi dziennej opieki nad zwie-
rzętami domowymi, zapewnianie opieki nad dziećmi 
w wolnym czasie, usługi tymczasowej opieki zastępczej 
w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, 44 usługi 
psychologów, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyj-
ne w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, usługi domowej opieki zdrowotnej, 
zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, usługi tymcza-
sowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
w zakresie opieki nad rybkami i ptakami domowymi, usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi poradnic-
twa w zakresie zdrowia, medycyny, farmakologii, kosmeto-
logii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, odżywiania, diete-
tyki, usługi poradnictwa w zakresie w zakresie higieny, pielę-
gnacji i troski o zdrowie i urodę ludzi i zwierząt, usługi infor-
macji medycznej i zdrowotnej, udostępnianie informacji 
o placówkach służby zdrowia, gabinetach lekarskich, ko-
smetycznych, fryzjerskich, salonach piękności, gabinetach 
masażu, salonach SPA, aptekach, udostępnianie informacji 
o lekach, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie wyżej wymienionych usług, 45 usługi prawne,  
licencjonowanie oprogramowania komputerowego, do-
trzymywanie towarzystwa [opieka osobista], usługi w zakre-
sie opieki, opieka zastępcza, usługi w zakresie opieki nad 
dziećmi pod nieobecność rodziców, usługi niań, opieka nad 
zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], 
opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi 
konsultacyjne, doradcze i informacyjnie w zakresie wyżej 
wymienionych usług.

(210) 520796 (220) 2020 11 12
(731) FLYNBUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) flynbuy

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie, platformy oprogramowania 
komputerowego, mobilne aplikacje, oprogramowanie i apli-
kacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze.

(210) 520916 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub 3/5/7
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne 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 na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub 
obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do reje-
stracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, czasopi-
sma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, 
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły pa-
piernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, ba-
dania 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 trans-
misji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbie-
rania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszech-
nianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w za-
kresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 
41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, 
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, kon-
kursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji 
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i te-
lewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz 
telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypoży-
czania 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 gromadze-
niu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, 
komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji me-
teorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(210) 520918 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, 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, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe 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 telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 520919 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Klub 357
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, 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, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
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radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywa-
nia, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,  
audycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane 
wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wy-
dawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na ta-
śmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania 
na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworze-
nia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechnia-
nia programów radiowych, usługi związane z programami 
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji 
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, prognozy meteorologiczne.

(210) 520920 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polska Lista 3
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, 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, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe 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 telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-

nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 520921 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polska Lista Trójki
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wi-
deo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne kompute-
rowe, 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 przetwa-
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia 
nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, 
książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicz-
nościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materia-
ły do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem 
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik 
audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania ryn-
ku i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące 
transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu-
gi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia 
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozryw-
kowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sporto-
wych, 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, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzysta-
niem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz tech-
nik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, monta-
żu 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, re-
dagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechnia-
nia programów radiowych, usługi związane z programami 
meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji 
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, prognozy meteorologiczne.

(210) 520992 (220) 2020 11 17
(731) DREAM MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) Dream Machines
(510), (511) 9 laptopy konwertowalne, laptopy hybrydo-
we, komputery przenośne [laptopy], myszki komputerowe, 
podkładki pod myszki, myszka (komputerowe urządzenie 
peryferyjne), myszka komputerowa, 35  usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-
tów i świadczenia usług, prowadzenie sprzedaży stacjonar-
nej, internetowej, detalicznej i hurtowej laptopów, myszek 
do komputera, podkładek pod myszki do komputera.

(210) 521023 (220) 2020 11 17
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB

(531) 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).

(210) 521024 (220) 2020 11 18
(731) APE EUROPE, Levallois-Perret, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ape Polska, Rolnictwo, Tworzywa sztuczne, 

Środowisko

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 01.17.11
(510), (511) 36 usługi finansowe w zakresie ochrony środo-
wiska, w zakresie gospodarowania tworzywami sztucznymi 
w rolnictwie, 40 przetwarzanie i recykling odpadów, śmieci 
i zużytych rolniczych tworzyw sztucznych, usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne w zakresie recyklingu odpadów, 
śmieci i zużytych rolniczych tworzyw sztucznych, 41 orga-
nizacja cyklicznych spotkań (konferencji) ekspertów z dzie-
dziny rolnictwa i przemysłu, organizacja dni informacyjnych, 
sympozjów, pokazów, wystaw materiałów edukacyjnych 
dotyczących rozwoju i wykorzystania tworzyw sztucznych 
w rolnictwie, organizowanie działań w celach edukacyjnych 
w zakresie pozyskiwania środków, odzysku, przetwarzania 
i recyklingu zużytych rolniczych tworzyw sztucznych, usługi 
szkoleniowe, a mianowicie uczestnictwo i organizacja spe-
cjalistycznych kursów szkoleniowych dla techników rolni-
czych i przemysłowych, w szczególności w celu ustawiczne-
go szkolenia zawodowego, 42 usługi badawcze dotyczące 
odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw sztucznych 
w rolnictwie, a mianowicie w zakresie ochrony środowiska, 
usługi oceny oddziaływania na środowisko, usługi inżynieryj-
ne w dziedzinie technologii środowiskowej, nowych technik 
wykorzystujących tworzywa sztuczne w dziedzinie pro-

dukcji roślinnej i zwierzęcej, usługi konsultacyjne dotyczące 
badań w dziedzinie ochrony środowiska, usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie ochrony środowiska, a także pro-
wadzenie badań i opracowywanie ekspertyz z powyższej 
dziedziny, badania i rozwój nowych produktów dla osób 
trzecich służące zrównoważonemu korzystaniu z przyrody 
i środowiska, 44 usługi rolnicze, rolnicze informacje on-line 
dotyczące odpowiedzialnego wykorzystywania tworzyw 
sztucznych w rolnictwie, doradztwo i konsultacje rolnicze 
mające na celu promowanie stosowania tworzyw sztucz-
nych w rolnictwie w celu poprawy jakości i wydajności pro-
dukcji rolnej.

(210) 521044 (220) 2020 11 17
(731) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’ola Bianka POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY

(531) 17.02.01, 17.02.02, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, toreb-
ki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, odzież, 26 dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, zawieszki (nie bi-
żuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).

(210) 521045 (220) 2020 11 17
(731) RUTA MAREK, RUTA MAŁGORZATA GRYF-TOUR 

SPÓŁKA CYWILNA, Gryfice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANTAR REWAL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 26.13.25
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru, agendy, aplikacje z pa-
pieru, arkusze do pakowania z papieru, artykuły biurowe, arty-
kuły piśmiennicze, artykuły papiernicze na przyjęcia, banery 
wystawowe wykonane z kartonu, banery wystawowe wyko-
nane z papieru, bilety, bilety wstępu, biuletyny [materiały dru-
kowane], biurowe artykuły papiernicze, bloczki do zapisywania, 
bloki listowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury 
drukowane, cenniki, certyfikaty drukowane, czasopisma bran-
żowe, datowniki, dekoracje na stół z papieru, długopisy koloro-
we, dyplomy drukowane, etykiety z papieru, formularze [blan-
kiety, druki], identyfikatory, jadłospisy, kartki okolicznościowe, 
kartonowe pudełka do pakowania, karty menu, karty z nazwi-
skami, katalogi hoteli, koperty, księgi gości, kupony, magazyny 
podróżnicze, mapy, materiały do pisania, odbitki fotograficzne, 
okładki czasopism, papierowe metki [zawieszki], pieczątki biuro-
we, pióra i długopisy, plany drukowane, pocztówki i widokówki, 
podstawki papierowe, publikacje promocyjne, publikacje rekla-
mowe, reklamy drukowane, serwetki stołowe papierowe, szyldy 
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reklamowe z papieru lub z kartonu, teczki [artykuły papiernicze], 
torby papierowe, ulotki, wizytówki, zaproszenia, 43 biura za-
kwaterowania [hotele, pensjonaty], elektroniczne usługi infor-
macyjne związane z hotelami, hotelowe usługi kateringowe, 
informacja na temat hoteli, organizowanie zakwaterowania 
dla turystów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, rezerwacja 
pokoi, rezerwacja zakwaterowania, serwowanie żywności i na-
pojów dla gości, tymczasowy wynajem pokoi, usługi hotelowe, 
usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwatero-
wania tymczasowego, usługi pensjonatów, usługi recepcyjne 
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Interne-
tu, zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(210) 521083 (220) 2020 11 19
 (310) UK00003541783 (320) 2020 10 07 (330) GB
(731) BEST BRAND FOOD & DRINKS (BBFD) LIMITED, 

Scunthorpe, GB
(540) (znak słowny)
(540) VYBERO
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.

(210) 521175 (220) 2020 11 22
(731) FECHTER TOMASZ ECA GROUP, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ON CAFE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.12
(510), (511) 41 organizowanie, prowadzenie i obsługa szko-
leń, zjazdów i konferencji, organizacja rozrywki na imprezy 
towarzyskie, rodzinne, imieninowe i urodzinowe, 43 usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, świadczenie usług 
cateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na szkolenia, zjazdy i konferencje, catering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety, organizacja cateringu na imprezy 
towarzyskie, rodzinne, imieninowe i urodzinowe, zapewnianie 
jedzenia i napojów na imprezy firmowe.

(210) 521198 (220) 2020 11 20
(731) TURKOWIAK BARTOSZ DONUM ARTIS,  

Przyczyna Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DonumArtis

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 obrazy i zdjęcia.

(210) 521202 (220) 2020 11 20
(731) GÓRKA PATRYCJA JANOSIŁ USŁUGI TRANSPORTOWE, 

Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JANOSIŁ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.04, 02.01.15, 02.01.23
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów.

(210) 521291 (220) 2020 11 23
(731) AGRISOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) AGRISOLAR ENERGY
(510), (511) 4 energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, ener-
gia elektryczna, 40 wytwarzanie energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych, wytwarzanie elektryczności z energii sło-
necznej, wytwarzanie energii.

(210) 521345 (220) 2020 11 24
(731) KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KD

(531) 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 urządzenia służące do poruszania się na lą-
dzie, autokary, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy 
szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, sa-
mochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [samo-
chody autonomiczne], 16 wyroby z papieru i kartonu oraz 
artykuły biurowe, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, albumy do wklejania, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, broszury, 
chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, 
drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biuro-
wej, etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety 
z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], formy 
do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotografie 
[wydrukowane], gazety, identyfikatory [artykuły biurowe], 
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe [ar-
tykuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, komiksy, ko-
perty [artykuły piśmienne], książki, makiety architektoniczne, 
materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara-
tów), matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki [materiały 
piśmienne], notatniki [notesy], numeratory, obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, oleodruki, ołówki, 
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, 
papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach [ar-
tykuły piśmienne], pastele [kredki], periodyki [czasopisma], 
pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, 
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piórka do rysowania [grafiony], plany, podkładki na biurko, 
prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przybory szkol-
ne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy 
do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z farbami 
do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, ramki 
i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], repro-
dukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby 
papierowe, torebki do pakowania (koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, two-
rzywa sztuczne do modelowania, ulotki, wieczne pióra, wzo-
ry do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, 
zakładki do stron, zawiadomienia [artykuły papiernicze], ze-
stawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania 
lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 wyroby ze skóry i imi-
tacji skóry, akcesoria podróżne, aktówki, bagaż, etui na karty 
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, 
etykiety skórzane, kufry bagażowe, plecaki, podróżne tor-
by na ubranie, pojemniki na wizytówki, przeciwsłoneczne 
parasole, przywieszki do bagażu, teczki konferencyjne, tor-
by, torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, botki, buty sportowe, buty sznu-
rowane, buty za kostkę, chustki na głowę, czapki jako nakry-
cia głowy, garnitury, kamizelki, kombinezony, kombinezony 
[odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krót-
kim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
paski [odzież], rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje przeciw-
deszczowe, swetry, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
35 reklama, administrowanie programami lojalności konsu-
menta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunko-
wany, organizowanie targów handlowych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnia-
nie reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, usługi 
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi 
relacji z mediami, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, 37 usługi instalacyjne i naprawy, budowa stoisk 
i sklepów targowych, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy po-
jazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, 
ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie 
pojazdów, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, 
układanie kabli, usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, usługi elektryków, usługi napraw awarii pojazdów, 
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], za-
bezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją, 39 transport, chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, informacja o transporcie, informacje o ru-
chu drogowym, logistyka transportu, organizacja transpor-
tu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem, 
aplikacji, przechowywanie bagażu, przenoszenie, przewóz 

bagaży, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż, rezer-
wacja transportu, transport, transport autobusowy, trans-
port kolejowy, transport pasażerski, usługi taksówek, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, 40 obróbka materiałów, drukowa-
nie, drukowanie 3D, drukowanie offsetowe, drukowanie sza-
blonów, drukowanie zdjęć, frezowanie, lutowanie, magneso-
wanie, niklowanie, obróbka metali, piaskowanie, szlifowanie, 
41 nauczanie, kształcenie i rozrywka, doradztwo zawodowe, 
fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja mikrofil-
mów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), sporządzanie napisów [np. do filmów].

(210) 521346 (220) 2020 11 24
(731) KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koleje Dolnośląskie

(531) 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 12 urządzenia służące do poruszania się na lą-
dzie, autokary, pojazdy do poruszania się drogą lądową, 
powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, po-
jazdy szynowe, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki,  
samochody autonomiczne, samochody bez kierowcy [sa-
mochody autonomiczne], 16 wyroby z papieru i kartonu 
oraz artykuły biurowe, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, albumy do wklejania, artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, 
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], 
diagramy, drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [arty-
kuły biurowe], etykiety papierowe odprawionego bagażu, 
etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], 
formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], fotogra-
fie [wydrukowane], gazety, identyfikatory [artykuły biurowe], 
indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty, 
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe 
[artykuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, komiksy,  
koperty (artykuły piśmienne], książki, makiety architekto-
niczne, materiały do modelowania, materiały do pisania, 
materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjąt-
kiem aparatów), matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki 
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], numeratory, obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, oleodruki, 
ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki wę-
glowe, papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], pastele [kredki], periodyki [czasopisma], 
pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra 
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, 



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2021

piórka do rysowania [grafiony], plany, podkładki na biurko, 
prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przybory szkol-
ne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy 
do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z farbami 
do użytku szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, ramki 
i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], repro-
dukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory 
na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, sko-
roszyty na dokumenty, szablony [artykuły piśmienne], teczki 
z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], 
teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby 
papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z pa-
pieru lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, two-
rzywa sztuczne do modelowania, ulotki, wieczne pióra, wzo-
ry do haftowania, wzory do kalkowania, zakładki do książek, 
zakładki do stron, zawiadomienia [artykuły papiernicze], ze-
stawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania 
lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 wyroby ze skóry i imi-
tacji skóry, akcesoria podróżne, aktówki, bagaż, etui na karty 
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, 
etykiety skórzane, kufry bagażowe, plecaki, podróżne tor-
by na ubranie, pojemniki na wizytówki, przeciwsłoneczne 
parasole, przywieszki do bagażu, teczki konferencyjne, tor-
by, torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby na zakupy 
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ra-
mię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, 
zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, 
bielizna wchłaniająca pot, botki, buty sportowe, buty sznu-
rowane, buty za kostkę, chustki na głowę, czapki jako nakry-
cia głowy, garnitury, kamizelki, kombinezony, kombinezony 
[odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krót-
kim rękawem, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, 
obuwie, odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
paski [odzież], rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje przeciw-
deszczowe, swetry, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 
35 reklama, administrowanie programami lojalności konsu-
menta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), marketing ukierunko-
wany, organizowanie targów handlowych, reklama, rekla-
ma korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, 
reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnia-
nie reklam, statystyczne zestawienia, telemarketing, usługi 
komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi 
relacji z mediami, wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, 37 usługi instalacyjne i naprawy, budowa stoisk 
i sklepów targowych, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, 
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i na-
prawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy po-
jazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, 
ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż 
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie 
pojazdów, polerowanie pojazdów, regeneracja silników zu-
żytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, 
układanie kabli, usługi doładowywania pojazdów elektrycz-
nych, usługi elektryków, usługi napraw awarii pojazdów, 
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], za-
bezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed 
korozją, 39 transport, chroniony transport przedmiotów 
wartościowych, informacja o transporcie, informacje o ru-
chu drogowym, logistyka transportu, organizacja transpor-
tu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem, 
aplikacji, przechowywanie bagażu, przenoszenie, przewóz 

bagaży, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż, rezer-
wacja transportu, transport, transport autobusowy, trans-
port kolejowy, transport pasażerski, usługi taksówek, usługi 
transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu 
samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, 40 obróbka materiałów, drukowa-
nie, drukowanie 3D, drukowanie offsetowe, drukowanie sza-
blonów, drukowanie zdjęć, frezowanie, lutowanie, magneso-
wanie, niklowanie, obróbka metali, piaskowanie, szlifowanie, 
41 nauczanie, kształcenie i rozrywka, doradztwo zawodowe, 
fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne 
[pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji, organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi-
zowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja mikrofil-
mów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty rekla-
mowe), sporządzanie napisów [np. do filmów].

(210) 521352 (220) 2020 11 25
(731) NOWAK ŁUKASZ, Filipowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentna klimatyzacja

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12, 01.01.01, 
01.01.25

(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), usługi 
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(210) 521393 (220) 2020 11 25
(731) FUNDACJA WSPÓLNOTA KOBIET, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSPÓLNOTA KOBIET

(531) 17.02.13, 26.01.06, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe, biuletyny 
informacyjne, formularze, ankiety, druki, kalendarz, kartki 
z życzeniami, notatniki, publikacje drukowane, transparen-
ty z papieru, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki, 
przybory szkolne (artykuły piśmienne), zakładki do książek 
i stron, zeszyty do pisania lub rysowania, 18 torby, 25 odzież, 
nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, 28 gry, zabawki, 
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sprzęt sportowy, chusty do jogi, 35 badania opinii publicz-
nej, badania rynku, telefoniczne udzielanie informacji, usługi 
public relations, 36 crowdfunding, organizacja zbiórek pie-
niężnych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 informa-
cja o edukacji, kształcenie praktyczne, nauczanie indywidual-
ne, organizacja i prowadzenie warsztatów, produkcja filmów 
innych niż reklamowe, kształcenie know-how, publikowanie 
tekstów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, publikowanie książek, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe.

(210) 521435 (220) 2020 11 25
(731) GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) investGDA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
ekonomiczne prognozy, organizowanie targów handlo-
wych, outsourcing [doradztwo biznesowe], reklama, usłu-
gi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi 
public relations, 36 doradztwo w sprawach finansowych, 
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomo-
ścią, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 37 budowa 
i naprawa magazynów, budownictwo, 41 organizowanie 
i prowadzenie konferencji.

(210) 521600 (220) 2020 12 01
(731) KMT CONSULTING KLIMCZAK  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.13.25
(510), (511) 37 usługi doradztwa budowlanego, konsultacje 
budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, 
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, 42 usługi 
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi architek-
toniczne, usługi architektoniczne dotyczące zagospodaro-
wania terenu, usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biuro-
wych, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania 
planów architektonicznych, usługi architektoniczne w za-
kresie projektowania budynków komercyjnych, usługi archi-
tektoniczne w zakresie projektowania budynków przemy-
słowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków, usługi w zakresie planowania architektoniczne-
go, projektowanie budowlane, opracowywanie projektów 
technicznych.

(210) 521618 (220) 2020 12 01
(731) WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH, Hanover, DE
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.15, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 9 elektroniczne terminarze osobiste, hologramy, 
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne 
pierścionki, karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransolet-
ki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, monitory 
[programy komputerowe], oprogramowanie komputero-
wych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optycz-
ne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, 
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transponde-
ry, 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, domowa opieka 
pielęgniarska, fizjoterapia, hospicja, masaż, medyczna opie-
ka pielęgniarska, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
dyczna, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką 
pielęgniarską lub medyczną, usługi klinik medycznych, usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi medyczne, usługi terapeutyczne.

(210) 521619 (220) 2020 12 01
(731) WASIAK BETEILIGUNGS-GMBH, Hanover, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ann

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 9 elektroniczne terminarze osobiste, hologramy, 
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne 
pierścionki, karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransolet-
ki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, monitory 
[programy komputerowe], oprogramowanie komputero-
wych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optycz-
ne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, programy komputerowe do pobrania, programy kompu-
terowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, 
publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, 
tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], transponde-
ry, 44 aromaterapia, chirurgia plastyczna, domowa opieka 
pielęgniarska, fizjoterapia, hospicja, masaż, medyczna opie-
ka pielęgniarska, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
dyczna, usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opieką 
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pielęgniarską lub medyczną, usługi klinik medycznych, usłu-
gi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, 
usługi medyczne, usługi terapeutyczne.

(210) 521650 (220) 2020 12 02
(731) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VV VICTORIA VYNN PHARM FOOT

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji stóp, dło-
ni i paznokci, lakiery do paznokci, odżywki do paznokci, żele 
budujące do paznokci, akryl do paznokci, rozpuszczalniki 
do lakierów do paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające 
skórę stóp i dłoni, preparaty do demakijażu, maseczki kosme-
tyczne, maseczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, 
mleczko kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgna-
cji skóry, w tym skóry stóp i dłoni, toniki kosmetyczne, olej-
ki kosmetyczne, 8 akcesoria do manicure i pedicure, pilniki, 
polerki do manicure, kostki polerujące do manicure, patyczki 
do manicure, łyżeczki kosmetyczne, tarki do pedicure, cążki 
do skórek, obcinacze do paznokci, nożyczki do paznokci, fre-
zy do manicure, kapturki na frezy do manicure, 35 sprzedaż 
kosmetyków, farmaceutyków i akcesoriów do manicure i pe-
dicure, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody dla ludzi.

(210) 521651 (220) 2020 12 02
(731) BANDI COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów
(540) (znak słowny)
(540) Dr Skin
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do de-
makijażu, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, 
kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,  
toniki kosmetyczne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, produkty i preparaty 
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała 
do celów leczniczych, emulsje do twarzy i ciała do celów 
leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, 
żele do twarzy i do ciała do celów leczniczych, prepara-
ty medyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, żeli,  
oliwek balsamów, preparaty witaminowe, substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, suplementy diety do celów 
leczniczych, 44 salony piękności, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi.

(210) 521736 (220) 2020 12 03
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) VORWARTS PHARMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, wyro-
by medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety, pre-
paraty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacnia-
jące stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do ce-
lów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie, 
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go do celów medycznych, żywność dla niemowląt, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycz-
nych, plastry, materiały opatrunkowe, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej w zakresie następujących towarów: 
preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów lecz-
niczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu 
leczniczym, suplementy diety, leki dla ludzi, preparaty diete-
tyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stoso-
wane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów lecz-
niczych, suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność 
dla niemowląt, kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sani-
tarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.

(210) 521738 (220) 2020 12 03
(731) VORWARTS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VORWARTS PHARMA

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, wyro-
by medyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, suplementy diety, pre-
paraty dietetyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacnia-
jące stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do ce-
lów leczniczych, suplementy diety wspomagające leczenie, 
preparaty wzmacniające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go do celów medycznych, żywność dla niemowląt, kosmetyki 
o działaniu leczniczym, środki sanitarne do celów medycz-
nych, plastry, materiały opatrunkowe, 35 usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej w zakresie następujących towarów: 
preparaty farmaceutyczne, wyroby medyczne do celów lecz-
niczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu 
leczniczym, suplementy diety, leki dla ludzi, preparaty diete-
tyczne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające stoso-
wane profilaktycznie i dla rekonwalescentów do celów lecz-
niczych, suplementy diety wspomagające leczenie, preparaty 
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele-
menty, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywność 
dla niemowląt, kosmetyki o działaniu leczniczym, środki sani-
tarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe.
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(210) 521794 (220) 2020 12 04
(731) ACTISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ActisPRO TECHNOLOGIE DO USŁUG

(531) 26.11.12, 26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie użytkowe do usług prze-
twarzania w chmurze w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami oraz remontu i obsługi technicznej domów i miesz-
kań, oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci 
kontaktów za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie 
pośredniczące do bezkontaktowego zamawiania usług 
w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz remontu 
i obsługi technicznej domów i mieszkań, oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji 
za pomocą sieci łączności, oprogramowanie do zarządza-
nia relacjami z klientami, oprogramowanie do zarządzania 
organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania bu-
dynkami i personelem, oprogramowanie do raportowania, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, oprogramowanie służące do bezkontaktowego 
zamawiania usług w zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi oraz remontu i obsługi technicznej domów i mieszkań, 
42 zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieral-
nego oprogramowania dotyczącego bezkontaktowego za-
mawiania usług w zakresie zarządzania nieruchomościami 
oraz remontu i obsługi technicznej domów i mieszkań, za-
pewnienie dostępu do oprogramowania on-line służącego 
do komunikacji w zakresie zarządzania nieruchomościami 
oraz remontu i obsługi technicznej domów i mieszkań, do-
stosowywanie oprogramowania komputerowego do po-
trzeb klienta poprzez aktualizację usług świadczonych 
przez oprogramowanie, hosting aplikacji oprogramowa-
nia komputerowego na rzecz osób trzecich, umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego 
na wykorzystaniu sieci Web.

(210) 521815 (220) 2020 12 07
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP sales booster

(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie 
marketingowe do wyszukiwania, elektroniczne bazy da-
nych, programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, inter-
fejsy komputerowe, monitory [programy komputerowe], 
publikacje elektroniczne, do pobrania, aplikacje kompute-
rowe do pobrania, zapisane pliki danych, pliki muzyczne, 
graficzne i multimedialne do pobrania, 38 elektroniczna 
wymiana danych przechowywanych w bazach danych 
dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych, usługi transmisji cyfrowej, zapewnianie dostępu 

do platform i portali w Internecie, elektroniczne przesy-
łanie programów komputerowych za pośrednictwem 
Internetu, dzierżawa czasu dostępu do witryn interneto-
wych [jsp], interaktywne usługi telekomunikacyjne, usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, transmisja 
danych i nadawanie danych, udostępnianie internetowe-
go forum dyskusyjnego, udostępnianie komputerowej 
bazy danych, udostępnianie usług czatu głosowego, 
udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających 
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w cza-
sie rzeczywistym, 42 programowanie oprogramowania 
do reklamy on-line, opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, hosting elektronicznych przestrzeni 
pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów 
i usług, hosting komputerowych baz danych, opracowy-
wanie baz danych, udostępnianie on-line oprogramowa-
nia nie do pobrania, udostępnianie lub wynajem obszaru 
pamięci elektronicznej w Internecie, oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie progra-
mowania komputerowego, usługi wsparcia techniczne-
go w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi 
dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych w celach re-
klamowych.

(210) 521872 (220) 2020 12 07
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY 

SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) +INU

(531) 24.01.15, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla 
przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz substancje naturalne, stoso-
wane jako inhibitory, w tym inhibitory nitryfikacji, ure-
azy, mieszaniny inhibitorów, nawozy, w tym nawozy mi-
neralne, nawozy azotowe, nawozy zawierające ihibitory, 
w tym inhibitory nitryfikacji, ureazy, mieszaniny inhibito-
rów, 35 sprzedaż produktów nawozowych, preparatów, 
środków chemicznych i agrochemicznych stosowanych 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, 
handlowych, przygotowywanie reklam w tym papiero-
wych, radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produk-
tów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, 
internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, promocyjnych, promocja sprzedaży pro-
duktów nawozów, preparatów, środków chemicznych 
i agrochemicznych w celach handlowych, organizacja 
wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, 
komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, 44 usługi doradcze z dziedziny rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 521997 (220) 2020 12 09
(731) TP TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) cezal.net
(510), (511) 3 preparaty i środki do mycia czyszczenia i od-
każania powierzchni przedmiotów oraz ciała ludzi i zwie-
rząt, mydła dezynfekujące, materiały i środki przeznaczone 
do utrzymania higieny osobistej ludzi i zwierząt, 5 artykuły 
higieniczne, przenośne apteczki pierwszej pomocy, aptecz-
ki podróżne, bandaże higieniczne i opatrunkowe, materiały 
opatrunkowe, wata, bransolety do celów leczniczych, kleje 
dentystyczne do protez, lakiery dentystyczne, materiały 
dentystyczne, gąbki do ran, przylepne taśmy do celów me-
dycznych, tkaniny chirurgiczne, środki dezynfekujące, pły-
nu infuzyjne, odczynniki chemiczne i błony rentgenowskie 
do celów medycznych, pieluchy i pieluchomajtki dla dzieci 
i niemowląt oraz dla chorych z brakiem kontroli czynności 
fizjologicznych, 10 narzędzia, przyrządy, instrumenty i mate-
riały do celów chirurgicznych, medycznych, stomatologicz-
nych, weterynaryjnych, artykuły chirurgiczne i higieniczne, 
analizatory do identyfikacji bakterii, wirusów, grzybów i in-
nych patogenów do celów medycznych, elektryczna apa-
ratura dentystyczna, w tym do celów medycznych, kombi-
nezony ochronne dla personelu medycznego i ratowników 
medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych, 
maski anestezjologiczne, maski do sztucznego oddychania, 
maski LED do celów medycznych, maski sanitarne do celów 
medycznych maski stosowane przez personel medyczny, 
maski terapeutyczne na twarz, odzież kompresyjna, odzież 
specjalna używana w salach operacyjnych, respiratory 
do sztucznego oddychania, rękawice do celów medycz-
nych, rękawice do masażu, rozpylacze aerozoli do celów me-
dycznych, rozpylacze do celów medycznych, termometry 
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 
zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów 
do celów medycznych, 16 chusteczki higieniczne, 25 odzież 
szpitalna, nakrycia głowy szpitalne, obuwie szpitalne,  
35 reklama handlowa, sprzedaż hurtowa i detaliczna nastę-
pujących towarów: preparaty i środki do mycia czyszczenia 
i odkażania powierzchni przedmiotów oraz ciała ludzi i zwie-
rząt, mydła dezynfekujące, materiały i środki przeznaczone 
do utrzymania higieny osobistej ludzi i zwierząt, artykuły 
higieniczne, przenośne apteczki pierwszej pomocy, aptecz-
ki podróżne, bandaże higieniczne i opatrunkowe, materiały 
opatrunkowe, wata, bransolety do celów leczniczych, chus-
teczki higieniczne, kleje dentystyczne do protez, lakiery den-
tystyczne, materiały dentystyczne, gąbki do ran, przylepne 
taśmy do celów medycznych, tkaniny chirurgiczne, środki 
dezynfekujące, płynu infuzyjne, odczynniki chemiczne i bło-
ny rentgenowskie do celów medycznych, pieluchy i pielu-
chomajtki dla dzieci i niemowląt oraz dla chorych z brakiem 
kontroli czynności fizjologicznych, narzędzia, przyrządy, in-
strumenty i materiały do celów chirurgicznych, medycznych, 
stomatologicznych, weterynaryjnych, artykuły chirurgiczne 
i higieniczne, analizatory do identyfikacji bakterii, wirusów, 
grzybów i innych patogenów do celów medycznych, elek-
tryczna aparatura dentystyczna, w tym do celów medycz-
nych, kombinezony ochronne dla personelu medycznego 
i ratowników medycznych, lampy ultrafioletowe do celów 
medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego 
oddychania, maski LED do celów medycznych, maski sanitar-
ne do celów medycznych maski stosowane przez personel 
medyczny, maski terapeutyczne na twarz, odzież kompresyj-
na, odzież specjalna używana w salach operacyjnych, respi-
ratory do sztucznego oddychania, rękawice do celów me-
dycznych, rękawice do masażu, rozpylacze aerozoli do celów 
medycznych, rozpylacze do celów medycznych, termometry 
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 
zautomatyzowane kombinezony w postaci egzoszkieletów 
do celów medycznych, odzież szpitalna, nakrycia głowy szpi-

talne, obuwie szpitalne, grupowanie towarów obejmujących 
środki, materiały, instrumenty, narzędzia, przyrządy i wyroby 
do celów medycznych oraz do wykorzystywania w lecznic-
twie otwartym oraz w szpitalach, pozwalające nabywcom 
ich wygodne oglądania i kupowanie w hurtowniach, skle-
pach detalicznych oraz przez Internet.

(210) 522050 (220) 2020 12 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 6-23/7 żabka żabka cafe

(531) 11.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania 
sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców 
w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania 
zakupów, Oprogramowanie do zarządzania programami lo-
jalnościowymi, 29 Mięso i wyroby mięsne, Ryby, owoce mo-
rza i mięczaki, nieżywe, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Ser, Masło, 
Jogurt, Mleczne produkty spożywcze, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Prze-
tworzone owady i larwy, Naturalne i sztuczne osłonki do kieł-
bas, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we dania składające się głównie z mięsa, Sałatki gotowe,  
Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Placki smażone, 
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery wykonane z pro-
duktów mlecznych, Napoje mleczne, Gotowe do spożycia 
przekąski składające się głównie z ziemniaków, orzechów, 
owoców i warzyw lub ich mieszanek, 30  Sól, przyprawy i do-
datki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma do żucia, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, Mąka, Zbożo-
we produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, Melasa, Drożdże, 
Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, Zioła suszone, 
Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowy 
lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, 
ryby lub warzyw, Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy 
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, 
Gotowe, zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Gotowe 
do spożycia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, 
Sałatka z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, Ka-
napki, Hamburgery w bułkach, Cheesburgery, Chipsy jako 
produkty zbożowe, Chrupki kukurydziane, Gotowe pizze,  
Popcorn, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, 
31 Żywe (surowe) i nieprzetworzone produkty rolne, ogrod-
nicze, leśne i z zakresu akwakultury, Surowe i nieprzetworzo-
ne ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Świeże zioła, 
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Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Napoje dla zwie-
rząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Słód, Cebulki, rozsady i nasio-
na do sadzenia, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowa-
ne napoje gazowane, soki, wody, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Wino, Cydr, Wymieszane napoje alkoholowe, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lo-
jalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: produkty 
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak 
również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice synte-
tyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie suro-
wym, 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 drew-
no, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania 
i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, pro-
dukty 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, mie-
szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa 
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty 
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutycz-
ne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna-
ryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i arty-
kuły higieniczne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, na-
stępujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, 
materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne me-
talowe 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 pół-
przetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby me-
talowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, meta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła sztu-
ki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót ziem-
nych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnic-
twa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysłowe, 
generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-

kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjąt-
kiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przy-
bory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygoto-
wywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami 
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, następujących towarów: urządzenia i przyrządy na-
ukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, 
kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, po-
miarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywa-
nia, 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 me-
dia i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, 
czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i prze-
chowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych 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, ręka-
wice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodne-
go, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, ma-
gnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laborato-
ryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, 
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia 
optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpiecza-
jące, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urzą-
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do na-
mierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wy-
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia 
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktycz-
ne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, urządze-
nia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne 
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły or-
topedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 
urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urzą-
dzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, 
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością sek-
sualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież me-
dyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncep-
cyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, nastę-
pujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, 
ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, su-
szenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sani-
tarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spali-
nowych, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia 
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palni-
ki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do ob-
róbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia 
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do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, 
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria 
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo-
wych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapal-
niczki i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia słu-
żące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 
części i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i poci-
ski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachet-
ne, ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półsz-
lachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzow-
skie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub po-
kryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi 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 instru-
mentów muzycznych, batuty dyrygenckie, usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i kar-
ton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły pi-
śmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, materiały do rysowania i materiały dla 
artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dy-
daktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych 
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do dru-
ku 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 ar-
tykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie 
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użyt-
ku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, 
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, 
nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, 
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa 
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w pro-
dukcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, 
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, plom-
by, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne 
i zabezpieczające, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzę-
ce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły słu-
żące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzę-
że 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, be-
ton 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 legowi-
ska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i be-
czułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki 
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalo-
we, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, mane-
kiny krawiecki, drabiny i ruchome schody niemetalowe, przy-
bory 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, wy-
roby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki,  
tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przy-
bory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaleto-
we, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących 
towarów: artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji 
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, mar-
kizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby 
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materia-
ły na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papie-
ru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone 
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza 
i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bieli-
zna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasman-
teryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, arty-
kuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do wło-
sów, 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 łańcusz-
ków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, chodniki (kilimy), 
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania 
podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufi-
tów, gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wi-
deo, 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, następujących towa-
rów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konser-
wowane, 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 wę-
dliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substy-
tuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadal-
ne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłon-
ki do kiełbas, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i na-
miastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, 
mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody-
cze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, 
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przypra-
wy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne 
przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypie-
ki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetwo-
rzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakul-
tury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owo-
ce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, 
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze 
dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwo-
warskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowa-
ne, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholo-
we, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządza-



Nr  ZT11/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 37

nia napojów, tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, 
papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, 
przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla 
franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produktu 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biz-
nesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem fran-
czyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami 
działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządza-
niu nimi, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usłu-
gi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Gro-
madzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi doty-
czące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i elektronicznych kart płatniczych, 38 Usługi telekomunika-
cyjne, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Usługi sportowe i kulturalne, 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 por-
tale internetowe, 42 Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projek-
towania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu 
i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i infor-
macja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów 
informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji 
danych, Usługi kodowania danych, Oprogramowanie kom-
puterowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie użytkowe 
jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwa-
nia sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie do wspie-
rania 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 toż-
samości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości 
osoby, Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi prawne,  
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowa-
nie własności intelektualnej.

(210) 522302 (220) 2020 12 16
(731) ROŻEK TOMASZ, Gierałtowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA SUPER BOHATERÓW

(531) 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne zawierające gry, edukacyjne materiały na zajęcia, 
filmy do pobrania, komiksy do pobrania, książki do po-

brania, 16 ilustrowane albumy, książki, książki dla dzieci, 
komiksy, 25 odzież, odzież dziecięca, t-shirty z krótkim 
rękawem, koszulki polo, koszulki z nadrukami, bluzy, czap-
ki, chusty, piżamy, spodenki, szaliki, 28 edukacyjne gry 
elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
gry, gry elektroniczne, gry elektroniczne inne niż te przy-
stosowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjny-
mi, gry towarzyskie, gry karciane, 41 edukacja, edukacja 
(informacje o polskich naukowcach), prezentacja nagrań 
video, produkcja filmów w celach edukacyjnych, gry ofe-
rowane w systemie on-line.

(210) 522397 (220) 2020 12 18
(731) ROSA ANDRZEJ, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) R23
(510), (511) 35 sprzedaż towarów takich jak: odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, 
bermudy, spodnie, bezrękawniki, bielizna, bikini, bleze-
ry, bluzki, bluzy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, 
chustki [apaszki], chusty [odzież], czapki, czepki, garnitu-
ry męskie, damskie, krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, 
kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurt-
ki, sukienki, nakrycia głowy dla dzieci, kobiet i mężczyzn, 
obuwie dla kobiet, mężczyzn i dzieci, odzież ciążowa, 
odzież codzienna, odzież dla kobiet, mężczyzn i dzieci, 
odzież ze skóry, paski, parea, palta, płaszcze, piżamy, pod-
koszulki, rękawice, rękawiczki, rajstopy, skarpetki i pończo-
chy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, swetry, szale, sza-
liki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, szorty, trencze, 
wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, kopertówki, 
kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, portmonet-
ki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, akcesoria 
do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, 
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kol-
czyki, koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], 
ozdoby [biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów 
i krawatów, wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubiler-
skie, zegarki, zawieszki do bransoletek, kosmetyki, zesta-
wy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, organizowanie 
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy 
towarów, pokazy towarów do celów promocyjnych, po-
kazy towarów dla celów reklamowych, przygotowywanie 
wystaw w celach handlowych.

(210) 522398 (220) 2020 12 18
(731) ROSA ANDRZEJ, Zielonka
(540) (znak słowny)
(540) R23store
(510), (511) 35 sprzedaż towarów takich jak: odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, apaszki, baletki, bandany, berety, bermudy, 
spodnie, bezrękawniki, bielizna, bikini, blezery, bluzki, blu-
zy, bojówki, botki, bryczesy, buty, chodaki, chustki [apaszki], 
chusty [odzież], czapki, czepki, garnitury męskie, damskie, 
krawaty, kapelusze, kapcie, kaszkiety, kombinezony, kostiumy 
kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki, sukienki, nakrycia głowy 
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, obuwie dla kobiet, mężczyzn 
i dzieci, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież dla ko-
biet, mężczyzn i dzieci, odzież ze skóry, paski, parea, palta, 
płaszcze, piżamy, podkoszulki, rękawice, rękawiczki, rajsto-
py, skarpetki i pończochy, spódnice, spodnie, dresy, staniki, 
swetry, szale, szaliki, t-shirty z krótkim rękawem, szlafroki, 
szorty, trencze, wiatrówki, ubrania codzienne, imitacje skóry, 
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kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kufry i walizki, plecaki, port-
monetki, parasole, torby, teczki, zestawy podróżne, akceso-
ria do biżuterii, biżuteria, bransoletki [biżuteria], bransolety, 
bransoletki, części i akcesoria do biżuterii, klejnoty, kolczyki, 
koraliki do robienia biżuterii, łańcuszki [biżuteria], ozdoby 
[biżuteria], perły, pierścionki, spinki do mankietów i krawa-
tów, wisiorki biżuteryjne, wisiorki, wyroby jubilerskie, zegarki, 
zawieszki do bransoletek, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, 
zestawy kosmetyków, organizowanie i prowadzenie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, pokazy towarów, pokazy towarów 
do celów promocyjnych, pokazy towarów dla celów rekla-
mowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych.

(210) 522467 (220) 2020 12 21
(731) STARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) startbiuro

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do stero-
wania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, 
mobilne aplikacje, aplikacje mobilne na telefon, edukacyj-
ne aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych, kupony 
mobilne do pobrania, aplikacje mobilne do zarządzania 
i organizacji posiłków dla cateringu i pracowników biuro-
wych, aplikacje ułatwiające organizację pracy firm caterin-
gowych w zakresie planowania produkcji, zbierania zamó-
wień i rozliczeń zamówionych posiłków, oprogramowanie 
do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie 
komputerowe do mobilnych aplikacji umożliwiających, 
interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami 
mobilnymi, kable do mobilnego połączenia wysokiej jako-
ści (MHL), oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w, urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości 
rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu 
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata 
zewnętrznego, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji pro-
duktów tj.: oprogramowanie komputerowe do sterowania 
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne 
aplikacje, aplikacje mobilne na telefon do zarządzania i or-
ganizacji posiłków dla cateringu i pracowników biurowych, 
edukacyjne aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych, 
kupony mobilne do pobrania, oprogramowanie do zarzą-
dzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie kompu-
terowe do mobilnych aplikacji umożliwiających, interakcje 
i łączenie pomiędzy pojazdami i urządzeniami mobilnymi, 
kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości (MHL), 
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użyt-
ku w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne do pobra-
nia do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia 

na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji 
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrz-
nego, 38 mobilna komunikacja radiowa, usługi telefonii 
i telefonii mobilnej, łączność za pomocą telefonii mobilnej, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej trans-
misji medialnych treści rozrywkowych, transmisja krótkich 
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i ko-
munikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzenia-
mi telekomunikacyjnymi, 42 usługi pomocy technicznej 
związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacja-
mi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego on-line, nie do pobrania, do użytku 
w aplikacjach do monitorowania nadawania, hosting apli-
kacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych.

(210) 522468 (220) 2020 12 21
(731) STARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) startedu

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do sterowania 
i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, mobilne 
aplikacje, aplikacje mobilne na telefon, edukacyjne aplikacje 
mobilne, mobilne odbiorniki danych, kupony mobilne do po-
brania, aplikacje mobilne do zarządzania i organizacji posiłków 
dla cateringu i placówek edukacyjnych, aplikacje ułatwiające 
organizację pracy firm cateringowych w zakresie planowania 
produkcji, zbierania zamówień i rozliczeń zamówionych po-
siłków, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobil-
nymi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych aplikacji 
umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
i urządzeniami mobilnymi, kable do mobilnego połączenia wy-
sokiej jakości (MHL), oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do no-
szenia na sobie oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji 
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 
35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji produktów tj.: oprogra-
mowanie komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacja-
mi serwerów dostępowych, mobilne aplikacje, aplikacje mo-
bilne na telefon, aplikacje mobilne do zarządzania i organizacji 
posiłków dla cateringu i placówek edukacyjnych, edukacyjne 
aplikacje mobilne, mobilne odbiorniki danych, kupony mobilne 
do pobrania, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami 
mobilnymi, oprogramowanie komputerowe do mobilnych apli-
kacji umożliwiających, interakcje i łączenie pomiędzy pojazdami 
i urządzeniami mobilnymi, kable do mobilnego połączenia wy-
sokiej jakości (MHL), oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do no-
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szenia na sobie, oprogramowanie do rzeczywistości rozsze-
rzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji 
danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, 
38 mobilna komunikacja radiowa, usługi telefonii i telefonii mo-
bilnej, łączność za pomocą telefonii mobilnej, mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści 
rozrywkowych, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, 
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy 
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 42 usługi po-
mocy technicznej związane z oprogramowaniem komputero-
wym i aplikacjami, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, 
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania, hosting 
aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych.

(210) 522472 (220) 2020 12 21
(731) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowny)
(540) Raz ALDI, zawsze ALDI
(510), (511) 16 plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, 
bilbordy, 35 reklama, 41 publikacja materiałów drukowa-
nych, w tym ulotek i broszur, gazetek, plakatów, materiałów 
reklamowy.

(210) 522484 (220) 2020 12 22
(731) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben

(531) 19.01.04, 27.05.01, 29.01.14, 19.03.01
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty 
zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed 
psuciem się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty 
barwiące, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice na-
turalne w stanie surowym, metale w proszku dla malarzy, de-
koratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych 
do ochrony drewna przed wilgocią [farby], powłoki z tworzyw 
sztucznych do ochrony metalu przed wilgocią [farby].

(210) 522485 (220) 2020 12 22
(731) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben

(531) 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, prepara-
ty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające 
przed psuciem się drewna, preparaty podkładowe [farby], 
preparaty barwiące, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, 
żywice naturalne w stanie surowym, metale w proszku dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z two-
rzyw sztucznych do ochrony drewna przed wilgocią [farby], 
powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu przed 
wilgocią [farby].

(210) 522490 (220) 2020 12 22
(731) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben

(531) 25.01.06, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, prepara-
ty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające 
przed psuciem się drewna, preparaty podkładowe [farby], 
preparaty barwiące, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, 
żywice naturalne w stanie surowym, metale w proszku dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, powłoki z two-
rzyw sztucznych do ochrony drewna przed wilgocią [farby], 
powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu przed 
wilgocią [farby].

(210) 522491 (220) 2020 12 22
(731) BRILLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) designfarben

(531) 07.03.07, 26.07.05, 27.05.01, 29.01.15, 22.05.01
(510), (511) 2 powłoki, barwniki, lakiery i pokosty, preparaty 
zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające przed 
psuciem się drewna, preparaty podkładowe [farby], preparaty 
barwiące, rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, żywice na-
turalne w stanie surowym, metale w proszku dla malarzy, de-
koratorów, drukarzy i artystów, powłoki z tworzyw sztucznych 
do ochrony drewna przed wilgocią [farby], powłoki z tworzyw 
sztucznych do ochrony metalu przed wilgocią [farby].

(210) 522579 (220) 2020 12 27
(731) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kardynał z borów
(510), (511) 29 sery, wyroby i potrawy na bazie serów.
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(210) 522580 (220) 2020 12 27
(731) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Kanclerz z borów
(510), (511) 29 sery, wyroby i potrawy na bazie serów.

(210) 522774 (220) 2020 12 31
(731) ARAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brodnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARAGO

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 energia elektryczna wytwarzana z energii 
słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, energia 
elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 9 regulatory energii 
elektrycznej, programowalne urządzenia sterujące, elek-
tryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 
przepływomierze elektryczne, urządzenia do testowania ba-
terii, watomierze, woltomierze, wskaźniki strat elektrycznych, 
liczniki amperogodzin, liczniki energii elektrycznej, liczniki 
prądu elektrycznego, mierniki miliwoltów, mierniki napię-
cia, mierniki prądu, diody świecące [LED], przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, baterie słoneczne do użytku domowego, 
falowniki fotowoltaiczne, fotodiody, fotoogniwa, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne urządzenia i instala-
cje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
komórki fotowoltaiczne, matryce do paneli słonecznych, 
aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycz-
nej, aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, 
aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycz-
nej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, urządzenia do magazynowania energii elektrycz-
nej, urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektro-
energetycznych, urządzenia energetyczne sieci zasilających, 
urządzenia fotowoltaiczne, aparatura i urządzenia do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, 11 pompy 
ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, oświetlenie 
elektryczne, lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, urzą-
dzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe LED, in-
stalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi 
[LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], oświetlenie typu LED zewnętrzne, 
elektryczne instalacje oświetleniowe, światłowodowe insta-
lacje oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów instala-
cyjno-sanitarnych, techniki grzewczej, techniki fotowoltaicz-
nej, wodno-kanalizacyjnych, artykułów do wentylacji i klima-
tyzacji budynków oraz wyposażenia łazienek, usługi sprze-
daży gazu, energii, 37 usługi w zakresie instalacji grzewczej, 
usługi w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, usługi w za-
kresie instalacji elektrycznych, usługi instalacji gazowych, 
usługi w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnych, usługi 
w zakresie wentylacji, usługi w zakresie instalacji centralne-
go ogrzewania, usługi instalowania i naprawy pieców, usługi 

w zakresie napraw wymienników ciepła, usługi uszczelnia-
nia otworów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych, 
usługi w zakresie instalowania kanałów ściekowych, usługi 
w zakresie instalowania i napraw rur odpływowych, usługi 
hydrauliczne, usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, 
usługi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, usługi 
naprawy pomp, usługi regeneracji maszyn zużytych lub czę-
ściowo zniszczonych.

(210) 522792 (220) 2020 12 31
(731) OSIKOWICZ-CZECH AGNIESZKA MTB ZAPLECZA, 

Brzezna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instor

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi instalacyjne w zakresie instalacji pomp 
ciepła i fotowoltaiki, usługi instalacyjne w zakresie instalacji, 
systemów i urządzeń wodnych i wodno-kanalizacyjnych, 
usługi instalacyjne w zakresie instalacji, systemów i urządzeń 
grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w tym dla 
gospodarstw domowych, z wyłączeniem usług dotyczących 
sektora IT i instalacji urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych związanych z sieciami i systemami infor-
matycznymi, serwerami, bazami danych, 42 usługi projekto-
wania instalacji pomp ciepła, fotowoltaiki, wodnych i wod-
no-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i wen-
tylacyjnych, z wyłączeniem instalacji związanych z sieciami 
i systemami informatycznymi, serwerami, bazami danych.

(210) 522797 (220) 2020 12 31
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM 

Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM PIĘKNIE 
PUCHNĘ, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) PIĘKNIE PUCHNĘ
(510), (511) 9 publikacje on-line, multimedia, programy, pli-
ki - do pobierania, aplikacje, programy komputerowe, dyski 
i inne nośniki elektroniczne z nagraniami, publikacje interne-
towe i elektroniczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
e-booki, podręczniki, wydawnictwa, katalogi, informatory, 
czasopisma, podręczniki, poradniki, druki, wszystkie wymie-
nione w postaci elektronicznej do pobierania, 16 materiały 
edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate-
riały drukowane, książki, podręczniki, broszury, czasopisma, 
wydawnictwa, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, 
druki, artykuły papiernicze, gazety, 41 usługi edukacyjne, 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej, 
organizacja konferencji, sympozjów, organizacja i prowadze-
nie kursów, usługi doradcze w zakresie edukacji, prowadze-
nie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, 
publikacje on-line, publikacje medialne (nie do pobierania), 
usługi wydawnicze, 42 usługi badawcze i naukowe, eks-
pertyzy, analizy i opinie w dziedzinie medycyny, ochrony 
zdrowia, organizacji opieki medycznej, 44 usługi medycz-
ne, działalność medyczna, usługi i działalność rehabilitacyj-
na, doradztwo w zakresie działalności medycznej i ochrony 
zdrowia, rehabilitacji.
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(210) 522798 (220) 2020 12 31
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM 

Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM PIĘKNIE 
PUCHNĘ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIĘKNIE PUCHNĘ

(531) 02.05.08, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje on-line, multimedia, programy, pli-
ki - do pobierania, aplikacje, programy komputerowe, dyski 
i inne nośniki elektroniczne z nagraniami, publikacje interne-
towe i elektroniczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
e-booki, podręczniki, wydawnictwa, katalogi, informatory, 
czasopisma, podręczniki, poradniki, druki, wszystkie wymie-
nione w postaci elektronicznej do pobierania, 16 materiały 
edukacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mate-
riały drukowane, książki, podręczniki, broszury, czasopisma, 
wydawnictwa, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, 
druki, artykuły papiernicze, gazety, 41 usługi edukacyjne, 
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej, 
organizacja konferencji, sympozjów, organizacja i prowadze-
nie kursów, usługi doradcze w zakresie edukacji, prowadze-
nie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, 
publikacje on-line, publikacje medialne (nie do pobierania), 
usługi wydawnicze, 42 usługi badawcze i naukowe, eks-
pertyzy, analizy i opinie w dziedzinie medycyny, ochrony 
zdrowia, organizacji opieki medycznej, 44 usługi medycz-
ne, działalność medyczna, usługi i działalność rehabilitacyj-
na, doradztwo w zakresie działalności medycznej i ochrony 
zdrowia, rehabilitacji.

(210) 522824 (220) 2021 01 04
(731) MIELNICZUK WOJCIECH, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VTH Vataha

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25  odzież sportowa, swetry [odzież], odzież 
narciarska, odzież futrzana, odzież dziana, poszetki [odzież], topy 
[odzież], odzież dziecięca, odzież niemowlęca, szorty [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież ciążowa, odzież 

męska, golfy [odzież], paski [odzież], odzież nieprzemakalna, 
kaptury [odzież], nauszniki [odzież], odzież gotowa, odzież 
lniana, odzież wiatroszczelna, odzież triatlonowa, odzież tkana, 
odzież damska, odzież rekreacyjna, odzież dżinsowa, odzież 
codzienna, odzież skórzana, odzież przeciwdeszczowa, odzież 
modelująca, kombinezony [odzież], kurtki jako odzież sporto-
wa, kurtki [odzież], kurtki pikowane [odzież], pikowane kurtki 
[odzież], body [odzież], sztormiaki [odzież], odzież jedwabna, 
odzież dziewczęca, odzież robocza, odzież kaszmirowa, halki 
[odzież], odzież haftowana, galowa odzież wieczorowa, garnitu-
ry trzyczęściowe [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], rękawicz-
ki jako odzież, odzież dla rowerzystów, odzież dla chłopców, 
odzież z lateksu, odzież ze skóry, komplety do biegania [odzież], 
komplety do joggingu [odzież], spodnie do joggingu [odzież], 
majtki dziecięce [odzież], kieszenie do odzieży, odzież do spa-
nia, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla pań, 
odzież męska, damska i dziecięca, części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, getry do futbolu amerykańskiego, getry [ochrania-
cze] zakładane na buty, golfy, gorsety [bielizna damska], gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], gorsety [tworzące jedną całość 
ze stanikiem], gorsety, gorset, gorsety [wyroby gorseciarskie], 
gorsy koszul, grube kurtki, japońskie szlafroki (nemaki), hidżaby, 
halki pod kimona [juban], halki [bielizna], grube płaszcze, gumo-
we płaszcze nieprzemakalne, jednoczęściowe piżamy, kamizel-
ki, kaftany, kamizelki myśliwskie, kamizelki dla rybaków, kamizelki 
[bezrękawniki], kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki 
kamuflażowe, kąpielowe kostiumy, kamizelki z polaru, kamizel-
ki skórzane, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, karczki 
koszul, kaszmirowe szale, kimona do karate, kimona japońskie, 
kimona, kombinezony do snowboardu, kombinezony do nart 
wodnych, kombinezony do latania, kombinezony, kołnierze,  
kolanówki, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, 
kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwod-
nych, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony pian-
kowe do windsurfingu, kombinezony piankowe do sportów 
wodnych powierzchniowych, kombinezony narciarskie do za-
wodów, kombinezony narciarskie, kombinezony jednoczęścio-
we, kominiarki narciarskie, komplety koszulek i spodenek, kom-
plety narciarskie, kombinezony zimowe, kombinezony przeciw-
deszczowe, kominiarki, kombinezony puchowe, komplety spor-
towe, komplety skórzane, komplety odzieżowe ze spodenkami, 
kostiumy, kostiumy do użytku w grach fabularnych, kostiumy 
kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, kostiumy 
kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, kostiumy kąpielo-
we dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet,  
kostiumy taneczne, koszule myśliwskie, koszule niezapięte pod 
szyją, koszule nocne, koszule kamuflażowe, koszule codzienne, 
koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, 
koszule z golfem, koszule z kołnierzykiem, koszule wędkarskie, 
koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z długimi rękawa-
mi, koszule sztruksowe, koszule sportowe pochłaniające wil-
goć, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki bez rękawów, 
koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki do gry w rugby, 
koszulki do jogi, koszulki do tenisa, koszulki kolarskie, koszulki 
piłkarskie, koszulki gimnastyczne bez rękawów, kurtki budry-
sówki, kurtki dla rybaków, kurtki kamuflażowe, kurtki jeździeckie, 
kurtki motocyklowe, kurtki myśliwskie, kurtki narciarskie, kurtki 
nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki koszulowe, kurtki 
snowboardowe, kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki rybac-
kie, kurtki safari, kurtki wiatroszczelne, kurtki wędkarskie, kurtki 
w stylu safari, odzież dla kierowców samochodowych, odzież 
dla łyżwiarzy, odzież dla kolarzy, odzież do jazdy na motocyklu, 
odzież do biegania, odzież do tenisa, odzież do uprawiania judo, 
odzież do uprawiania zapasów, odzież golfowa, inna niż ręka-
wiczki, odzież gimnastyczna.
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(210) 522837 (220) 2020 12 30
(731) OGRODY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kiełczów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OL OUTLAW

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, krótkie płaszcze do kimon 
(haori), rękawiczki dla rowerzystów, sznurki do przewią-
zywania w pasie do kimon [koshihimo], szlafroki, kimona 
japońskie, szarfy do kimon [obi], buty do boksu, koszule 
sportowe, kimona do karate, halki pod kimona [juban],  
kimona, spodenki dla rowerzystów, spodenki bokserskie, 
koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, plisowane 
spódnice do uroczystych kimon (hakama), długie kimona 
(nagagi), paski do zaciśnięcia kimon (datejime), halki pod ki-
mona (koshimaki), odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), 
buty sportowe, pasy do owijania do kimon [datemaki], buty 
treningowe [obuwie sportowe], szorty z ochraniaczami 
do użytku sportowego, spodnie z ochraniaczami do użyt-
ku sportowego, 28 artykuły sportowe, sprzęt sportowy, 
ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], bokserskie 
worki treningowe, rękawice do taekwondo, ochraniacze 
brzucha do użytku sportowego, ochraniacze na łokcie [ar-
tykuły sportowe], manekiny blokujące [akcesoria trenin-
gowe do futbolu amerykańskiego], rękawice sparingowe, 
rękawice bokserskie, ochraniacze dłoni do użytku sporto-
wego, ringi bokserskie, ochraniacze genitaliów do użytku 
podczas uprawiania sportu, rękawice wykonane specjalnie 
do noszenia podczas uprawiania sportu, ochraniacze pod-
bicia do użytku sportowego, worki treningowe, ochraniacze 
na ramiona [artykuły sportowe], worki treningowe monto-
wane na podłodze, piłki lekarskie, ochraniacze na ramiona 
i łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze na ręce przysto-
sowane do użytku podczas zajęć sportowych, ochraniacze 
na ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze 
do uprawiania sportu, ochraniacze amortyzujące przeciwko 
urazom [artykuły sportowe], ochraniacze na nogi przysto-
sowane do uprawiania sportu, rękawice do karate, gruszki 
bokserskie dla dzieci, ochraniacze [części strojów sporto-
wych], ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochrania-
cze na gardło do użytku sportowego, obrotowe uchwyty 
do worków treningowych, ochraniacze na klatkę piersiową 
do użytku sportowego, nadmuchiwane worki bokserskie, 
ochraniacze na goleń do użytku sportowego, ochraniacze 
ciała do użytku sportowego, tarcze treningowe do sztuk 
walki, ochraniacze nóg do użytku sportowego, gruszki bok-
serskie na sprężynie, ochraniacze na nadgarstki do użytku 
sportowego, piłki sportowe, piłki futbolowe, piłki do piłki 
nożnej, ochraniacze talii do użytku sportowego.

(210) 522988 (220) 2021 01 08
(731) ONFIRE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa;  
ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Warszawa

(540) (znak słowny)

(540) SWYFT
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomu-
nikacyjnych baz danych, administracja biznesowa w zakre-
sie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie dotyczące planowania działal-
ności gospodarczej, administrowanie działalnością handlo-
wą w zakresie programów akcji pracowniczych, administro-
wanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisin-
gu, administrowanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalnością gospodarcza w zakresie sklepów deta-
licznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospo-
darczą, administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, admini-
strowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administro-
wanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowa-
nie programami członkowskimi, administrowanie programa-
mi dla osób często podróżujących drogą powietrzna, admi-
nistrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjny-
mi, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie programami wymiany kulturalnej i eduka-
cyjnej, administrowanie programami lojalności konsumen-
ta, administrowanie programów lojalnościowych obejmują-
cych zniżki lub zachęty, administrowanie przedsiębiorstwem 
w zakresie metod statystycznych, administrowanie sprawa-
mi przedsiębiorstwa, administrowanie sprzedażą, admini-
strowanie testowaniem kompetencji zawodowych, admini-
strowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, administrowa-
nie zaświadczeniami zawodowymi, administrowanie zawo-
dami w celach reklamowych, administrowanie programami 
dla osób często podróżujących drogą powietrzną, adreso-
wanie kopert, agencja castingów teatralnych, agencja public 
relations, agencje eksportowe i importowe, agencje impor-
towe i eksportowe, agencje importu-eksportu towarów, 
agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, na przykład marketin-
gu lub danych demograficznych], agencje informacji han-
dlowej, agencje modelek, agencje pośrednictwa pracy, 
agencje reklamowe, agencje zatrudnienia, agencje zatrud-
nienia tymczasowego, aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, aktualizacja informacji doty-
czących działalności gospodarczej w komputerowej bazie 
danych, aktualizowanie informacji reklamowych w kompu-
terowej bazie danych, analiza cen, analiza cen i kosztów 
w związku z utylizacja, usuwaniem, transportem i recyklin-
giem odpadów, analiza danych biznesowych, analiza danych 
i statystyk dotyczących badan rynkowych, analiza danych 
statystycznych z badan rynku, analiza informacji w zakresie 
działalności gospodarczej, analiza marketingowa nierucho-
mości, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, analiza odbioru reklamy, analiza położenia  
(stanu) firmy, analiza pracy w celu określenia umiejętności 
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, 
analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza rynków 
zbóż, analiza rynku, analiza statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej, analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, analiza systemów zarządzania działalnością go-
spodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów 
marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analiza za-
rządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizo-
wanie reakcji konsumentów, analizy badan rynkowych, anali-
zy biznesowe rynków, analizy danych badan rynkowych, 
analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, 
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analizy funkcjonowania firm, analizy gospodarcze, analizy 
i raporty statystyczne, analizy kosztów, analizy kosztów i ko-
rzyści, analizy odbioru reklamy, analizy prognoz ekonomicz-
nych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, ana-
lizy statystyk handlowych, analizy w zakresie marketingu, 
analizy w zakresie reklamy, archiwizacja dokumentów lub 
taśm magnetycznych [usługi biurowe], audyt działalności 
gospodarcze, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw, audyt 
skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, audyt 
stawek za media dla osób trzecich, aukcje samochodowe, 
aukcje telefoniczne i telewizyjne, automatyczne przetwarza-
nie danych, badania biznesowe, badania dla celów działalno-
ści gospodarczej, badania dotyczące cen, badania dotyczące 
działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, badania doty-
czące informacji na temat firm, badania dotyczące informacji 
biznesowych, badania działalności gospodarczej i badania 
rynkowe, badania ekonomiczne do celów działalności go-
spodarczej, badania i analiza w dziedzinie manipulacji rynko-
wych, badania i analizy rynkowe, badania i ankiety w zakresie 
działalności gospodarczej, badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, badania informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, badania konsumenckie, badania 
marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfu-
meryjnych i produktów do pielęgnacji urody, badania opinii 
publicznej, badania projektów dotyczących działalności go-
spodarczej, badania rynkowe, badania rynkowe i analiza ba-
dań rynkowych, badania rynkowe prowadzone przez tele-
fon, badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelni-
kach publikacji, badania rynkowe w celu kompilacji informa-
cji o widzach telewizyjnych, badania rynkowe za pośrednic-
twem telefonu, badania rynku do celów reklamowych, bada-
nia rynku i analizy biznesowe, badania rynku i badania mar-
ketingowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, badania w zakresie biznesu, 
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi dorad-
cze, badania w zakresie public relations, badania w zakresie 
reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, ba-
dania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, ba-
dania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, ba-
dania w zakresie zysków, badanie działalności gospodarczej 
i rynku, badanie rynku, bezobsługowe usługi sklepu detalicz-
nego w odniesieniu do napojów, bezpośrednia reklama 
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, biura [wynajmowanie 
maszyn i urządzeń dla -], biznesowa obsługa centrów han-
dlowych dla osób trzecich, biznesowe oceny i wyceny 
w sprawach handlowych, biznesowe usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, casting [rekrutacja] wyko-
nawców, dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu 
[dla osób trzecich], dobór personelu za pomocą metod psy-
chotechnicznych, dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla-
my, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie 
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom 
przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradz-
twa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo biz-
nesowe, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania roz-
woju, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo 
biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo 
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania 
jakością, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia 
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, doradztwo dla ka-
dry kierowniczej w zakresie franchisingu, doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie 
prowadzenia, doradztwo dotyczące działalności gospodar-

czej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, 
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodar-
czej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo 
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządza-
nia marketingowego, doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodar-
cze dotyczące likwidacji, doradztwo handlowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja doty-
cząca rachunkowości, doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, doradztwo i konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo księ-
gowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie 
sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo marketingo-
we w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo or-
ganizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla 
klientów, doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradz-
two profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, do-
radztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjali-
styczne w zakresie marketingu, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dzie-
dzinie przejmowania firm, doradztwo w dziedzinie public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, doradz-
two w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w sprawach zarządzania personelem, doradztwo w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsu-
mentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, ja-
kościowych i ilościowych, doradztwo w zakresie analizy za-
chowań zakupowych konsumentów, doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, abonowanie dostępu do serwisu teleko-
munikacyjnych baz danych, doradztwo w zakresie badań 
rynku, doradztwo w zakresie demografii do celów marketin-
gowych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące zakładania barów kanapko-
wych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące rozwoju produktu, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
prowadzenia restauracji, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej świadczone w celu określenia struktury płacy i stano-
wisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej zwią-
zane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakłada-
nia przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzeda-
żą samochodów, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stano-
wisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finanso-
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wej, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, do-
radztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w za-
kresie marketingu, doradztwo w zakresie marketingu pro-
duktów chemicznych, doradztwo w zakresie marketingu 
biznesowego, doradztwo w zakresie nabywania przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, 
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością 
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie planowania działalności  
gospodarczej, doradztwo w zakresie planowania kariery,  
doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w za-
kresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), do-
radztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradz-
two w zakresie public relations, doradztwo w zakresie rekru-
tacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie re-
krutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji 
personelu, doradztwo w zakresie segmentacji rynku, doradz-
two w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w za-
kresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w za-
kresie wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, 
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, doradz-
two w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, 
doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania 
stanowisk, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w za-
kresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością handlową, doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informa-
cyjnej, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi na zasadach franchisingu, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży służ-
bowych, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność  
gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w za-
kresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania  
zatrudnienia dla personelu, doradztwo w zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], doradztwo w zarządzaniu bizne-
sowym w dziedzinie transportu i dostaw, doradztwo w za-
rządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, 
doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), doradztwo związane z audytem, doradztwo zwią-
zane z przetwarzaniem danych, doradztwo związane z roz-
wojem wizerunku firmy, doradztwo związane z wyborem 
kadry kierowniczej, doradztwo związane z zarządzaniem, 
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontak-
towych za pośrednictwem internetu, dostarczanie bizneso-

wych informacji marketingowych, dostarczanie danych biz-
nesowych w formie list mailingowych, dostarczanie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie doku-
mentacji transportowej osobom trzecim [usługi administra-
cyjne], dostarczanie informacji biznesowych i handlowych 
on-line, dostarczanie informacji dotyczących działalności go-
spodarczej, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji 
pracowników, dostarczanie informacji dotyczących kontak-
tów handlowych i biznesowych, dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem In-
ternetu, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych 
on-line, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie 
informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej 
bazy danych, dostarczanie informacji handlowych z interne-
towych baz danych, dostarczanie informacji handlowych 
związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, dostarczanie informacji i świad-
czenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo w zakresie 
demografii do celów marketingowych, doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zakładania barów kanapkowych, doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej związane z prze-
twarzaniem danych, doradztwo w zakresie działalności  
gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunko-
wości, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowa-
dzenia barów kanapkowych, doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wy-
twarzania produktów, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, doradz-
two w zakresie działalności gospodarcze] świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie sta-
nowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie efek-
tywności biznesowej, doradztwo w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w za-
kresie marketingu produktów chemicznych, doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie 
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organiza-
cji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradz-
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie organizacji i za-
rządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie 
organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsię-
biorstwami, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie pla-
nowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pra-
cy, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz-
two w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakre-
sie przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przenoszenia 
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przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie public relations,  
doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur praw-
nych, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, 
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w za-
kresie segmentacji rynku, doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tożsamości przedsię-
biorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i pro-
mocyjnych, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu 
produktów chemicznych, doradztwo w zakresie wyceny  
zamówień sprzedaży, doradztwo w zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsię-
biorstw produkcyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania 
dotyczące obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez 
Internet, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w za-
kresie zarządzania dokumentacją handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie technologii informacyjnej, doradztwo w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisin-
gu, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą w dziedzinie podróży służbowych, doradztwo w za-
kresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządza-
nia dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zasobów 
ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo 
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradz-
two w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo 
w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i do-
staw, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym ana-
lizy kosztów i zysków, doradztwo zawodowe (inne niż zwią-
zane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z audy-
tem, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, do-
radztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo 
związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo związa-
ne z zarządzaniem, dostarczanie biznesowych i handlowych 
informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, do-
starczanie biznesowych informacji marketingowych, dostar-
czanie danych biznesowych w formie list mailingowych, do-
starczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, 
dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim 
[usługi administracyjne], dostarczanie informacji bizneso-
wych i handlowych on-line, dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, dostarczanie informacji do-
tyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, dostar-
czanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji gospo-
darczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji han-
dlowych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednic-
twem komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji 
handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie in-
formacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, do-
starczanie informacji handlowych konsumentom, dostarcza-
nie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie 
handlu elektronicznego, dostarczanie informacji konsumen-
tom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji mar-
ketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 

stron internetowych, dostarczanie informacji na temat rekla-
my, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie infor-
macji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, dostarczanie informacji o przedsiębior-
stwach handlowych oraz informacji handlowych za pośred-
nictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie in-
formacji o zatrudnieniu, dostarczanie informacji porównaw-
czych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie infor-
macji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie in-
formacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie 
informacji w zakresie usług relokacji pracowników, dostar-
czanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, dostar-
czanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, dostarczanie powierzchni reklamo-
wych w globalnej sieci komputerowej, dostarczanie prze-
wodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych  
on-line, dostarczanie raportów dotyczących informacji ra-
chunkowych, dostarczanie skomputeryzowanych danych 
statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych informa-
cji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dostar-
czanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności 
gospodarczej, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybu-
cja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednic-
twem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów rekla-
mowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [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-
riałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystry-
bucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, 
dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków 
reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja 
próbek reklamowych, dystrybucja produktów do celów re-
klamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja 
prospektów i próbek do celów reklamowych, dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów rekla-
mowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do ce-
lów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystry-
bucja ulotek reklamowych, działalność gospodarcza (do-
radztwo w zakresie zarządzania -), działalność gospodarcza 
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -), działalność 
gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -), dzia-
łalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci tele-
matycznych i telefonicznych, ekonomiczne prognozy, eks-
pertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, elektronicz-
ne przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie za-
mówień, elektroniczne publikowanie druków w celach rekla-
mowych, fakturowanie, fakturowanie w zakresie usług me-
dycznych, fotokopiowanie, gromadzenie danych, gromadze-
nie danych [dla osób trzecich], gromadzenie i systematyzacja 
informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicz-
nych, gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunika-
tów i danych, gromadzenie i systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji 
dla firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, 
gromadzenie informacji handlowych, gromadzenie informa-
cji handlowej, gromadzenie informacji na temat personelu, 
gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, groma-
dzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadze-
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nie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie 
informacji z badań rynkowych, gromadzenie informacji zwią-
zanych z reklamą, gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpie-
czeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego po-
równywania i kupowania tych usług, gromadzenie propono-
wanych ofert w przetargach, gromadzenie statystyk w zakre-
sie działalności gospodarczej, handel (zarządzanie w zakresie 
zamówień w -), handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, handlowe usługi doradcze dotyczące fran-
chisingu, handlowe wyceny, impresariat w działalności arty-
stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, informacja handlowa, informacja 
handlowa [działalność gospodarcza], informacja handlowa 
wspomagana komputerowo, informacja i badania w zakresie 
działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie 
działalności gospodarczej i marketingu, informacja marketin-
gowa, informacja o działalności gospodarczej i informacja 
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, informa-
cja w sprawach działalności gospodarczych, informacje do-
tyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo eduka-
cyjne i szkoleniowe), informacje i doradztwo w zakresie han-
dlu zagranicznego, informacje i opinie ekspertów dotyczące 
firm i przedsiębiorstw, informacje na temat metod sprzeda-
ży, informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, in-
formacje na temat sprzedaży produktów, inspekcja kosztów 
opieki zdrowotnej, interpretacja danych dotyczących badań 
rynku, inwentaryzacja, inwentaryzacja towaru, kampanie 
marketingowe, kierowanie uzdolnionych wolontariuszy 
do organizacji non-profit, kolportaż próbek, kompilacja adre-
sów według indeksów, kompilacja danych dla osób trzecich, 
kompilacja danych matematycznych, kompilacja danych sta-
tystycznych dotyczących badań medycznych, kompilacja 
danych statystycznych do zastosowania w badaniach na-
ukowych, kompilacja danych statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw, kompilacja i systematyzacja danych na po-
trzeby komputerowych baz danych, kompilacja informacji 
do komputerowych baz danych, kompilacja informacji 
i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, kompi-
lacja informacji statystycznych, kompilacja informacji w kom-
puterowych bazach danych, kompilacja katalogów bizneso-
wych do publikacji w internecie, kompilacja komputerowych 
baz danych, kompilacja list adresowych, kompilacja list adre-
sowych dla przesyłek reklamowych, kompilacja list poten-
cjalnych klientów, kompilacja modeli statystycznych w celu 
dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, kompi-
lacja 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 rejestrów dotyczących importerów, kompilacja 
rejestrów dotyczących eksporterów, kompilacja reklam, 
kompilacja statystyk związanych z reklamą, kompilacja zin-
deksowanych adresów, kompilowanie i systematyzowanie 
informacji w bankach danych, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe przetwarzanie 
danych, komputerowe sporządzanie listy płac, komputero-
we zarządzanie bazami danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, konsultacje dotyczące przygotowania gospodar-
czych danych statystycznych, konsultacja dotycząca rekruta-
cji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczą-
ce optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje dotyczące przy-

gotowywania statystyk biznesowych, konsultacje dotyczące 
wyboru personelu, konsultacje dotyczące zarządzania kor-
poracyjnego, konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzi-
nie usług finansowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakre-
sie działalności gospodarczej, konsultacje specjalistyczne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
przedsiębiorstw, konsultacje w dziedzinie wycen bizneso-
wych, konsultacje w zakresie badań biznesowych, konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidual-
nych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące franchisingu, konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie oceny 
rynku, konsultacje w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym 
zarządzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie zarzą-
dzania personelem, konsultacje w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, konsultacje w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie rekrutacji 
personelu, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, 
konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprze-
daży, konsultacje w zakresie zatrudnienia, konsultacje w za-
kresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierow-
niczej i przywódców, konsultacje związane z organizacją 
kampanii promocyjnych na rzecz firm, kontrola stanu zapa-
sów w oparciu o bazy danych, kontrola zapasów magazyno-
wych, kopiowanie akt [papier], kopiowanie dokumentów 
na rzecz osób trzecich, kopiowanie zapisów [papier], ksero-
grafia, księgowanie kosztów, księgowość, księgowość admi-
nistracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość 
i rachunkowość, leasing billboardów reklamowych, leasing 
pracowniczy, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, 
marketing cyfrowy, marketing dotyczący promocji, marke-
ting finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, mar-
keting referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing ukierun-
kowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
maszynopisanie, maszynopisanie (usługi -), modelki i mode-
le do celów reklamowych i promocji sprzedaży, monitorowa-
nie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie dostę-
pu do kanałów telewizyjnych, nabywanie informacji handlo-
wych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej do-
tyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, na-
bywanie przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla 
innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsię-
biorstw, nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad 
działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór 
nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, nego-
cjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trze-
cich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjo-
wanie kontraktów reklamowych, negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie transakcji han-
dlowych w zakresie działalności artystycznej, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmio-
tami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, noto-
wania cenowe towarów lub usług, obróbka tekstów, obrób-
ka tekstów i usługi maszynopisania, obsługa administracyjna 
firm na zlecenie, obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, obsługa programów lojalnościowych, obsługiwa-
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nie centrali telefonicznych na rzecz innych, ocena możliwo-
ści dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakre-
sie działalności gospodarczej, ocena potrzeb personelu, 
ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, ocena statystyczna danych marketingowych, 
oceny szacunkowe do celów marketingowych, odczyt liczni-
ków gazu do celów wystawiania rachunków, odczyt mierni-
ków elektrycznych do celów wystawiania rachunków, od-
czytywanie liczników mediów do celów fakturowania, od-
czytywanie wodomierzy do celów fakturowania, oferowanie 
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i me-
diów na reklamy, oferowanie porad z zakresu rekrutacji  
absolwentów, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia 
drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, 
opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie 
ankiet opinii publicznej, opracowywanie biznesowych da-
nych statystycznych, opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, opracowywanie 
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opra-
cowywanie informacji o firmie, opracowywanie kampanii 
promocyjnych, opracowywanie katalogów, spisów w celu 
publikacji w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] 
w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub in-
ternecie, opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, 
opracowywanie rejestrów handlowych, opracowywanie 
sprawozdań i badań rynkowych, opracowywanie statystycz-
nych danych gospodarczych i informacji handlowych, opra-
cowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 
opracowywanie statystyk biznesowych, opracowywanie 
statystyk gospodarczych, opracowywanie statystyk handlo-
wych, opracowywanie statystyk w zakresie korzystania 
z opieki zdrowotnej, opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron inter-
netowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji 
dodatkowej, organizacja działalności gospodarczej, organi-
zacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, organizacja i prze-
prowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, organizacja 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organi-
zacja i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i prze-
prowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, organizacja i przeprowadzanie 
aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera 
i sieci telekomunikacyjnych, organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, organizacja promocji przy użyciu mediów 
audiowizualnych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów mo-
tywacyjnych, organizacja subskrypcji do czasopism w for-
macie elektronicznym, organizacja subskrypcji kanału tele-
wizji, organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, orga-
nizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja sub-
skrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji 
usług telefonicznych, organizacja subskrypcji usług interne-
towych, organizacja targów handlowych, organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, organizacja usług 
w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług 
recepcjonistów na rzecz osób trzecich, organizacja wystaw 
dla biznesu lub handlu, organizacja wystaw do celów rekla-
mowych, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów han-
dlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach 

handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych,  
organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, organi-
zowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organi-
zowanie dystrybucji próbek reklamowych, organizowanie 
działań reklamowych w kinach, organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, orga-
nizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, or-
ganizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketin-
gowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadze-
nie aukcji, organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów 
handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w ce-
lach reklamowych, organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów związanych z działalnością wydawniczą, organizowanie 
i prowadzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i pro-
wadzenie spotkań biznesowych, organizowanie i prowadze-
nie targów handlowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów biznesowych, organizowanie i prowadzenie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, orga-
nizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związa-
nych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowa-
nego i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowa-
dzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, 
organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, organi-
zowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyj-
nych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie tar-
gów pracy, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, organi-
zowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, orga-
nizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlo-
wych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyj-
nymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lo-
jalnościowymi, organizowanie imprez w celach handlowych 
i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, organizowanie losowania nagród w ce-
lach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w ce-
lach reklamowych, organizowanie, obsługiwanie i nadzoro-
wanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowa-
nie pokazów handlowych, organizowanie pokazów mody 
w celach handlowych, organizowanie pokazów w celach 
handlowych, organizowanie prenumeraty publikacji dla 
osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach biz-
nesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, or-
ganizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, orga-
nizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, organizowanie pro-
mocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie, prowadzenie i nadzo-
rowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyj-
nych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie progra-
mów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, przepro-
wadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów 
motywacyjnych, organizowanie przestrzeni reklamowej 
w gazetach, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i prze-
targów publicznych, organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, organizowanie targów 
handlowych, organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], organizowanie wystaw i imprez do celów 
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i tar-
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gów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i pro-
mocyjnych, organizowanie wystaw w celach handlowych, 
organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie zakupu 
towarów na rzecz osób trzecich, outsourcing [doradztwo 
biznesowe], personel (dobór-) za pomocą metod psycho-
technicznych, pisanie na maszynie, pisanie opracowań doty-
czących badań w zakresie działalności gospodarczej, pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów rekla-
mowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty 
reklamowe (rozlepianie -), planowanie dotyczące zarządza-
nia działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie 
partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, plano-
wanie działalności gospodarczej, planowanie i prowadzenie 
targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospo-
darczych i reklamowych, planowanie podatkowe [rachunko-
wość], planowanie spotkań biznesowych, planowanie strate-
giczne dla działalności gospodarczej, planowanie strategii 
marketingowych, planowanie sukcesji w firmach, planowa-
nie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, plano-
wanie wykorzystania personelu, pokaz handlowy [dla osób 
trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], 
pokazy mody w celach handlowych, pokazy mody w celach 
promocyjnych [organizacja -], pokazy sprzętu fotograficzne-
go [do celów reklamowych], pokazy towarów, pokazy towa-
rów dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów pro-
mocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych tele-
zakupów i zakupów domowych, polityczne badania sonda-
żowe, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu 
ich interesami, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych 
w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dotycząca za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie rekla-
my, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowe-
go przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar-
czej, pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, pomoc przy prowadzeniu fran-
szyz, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyj-
ne w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi 
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzo-
wego, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc 
w sporządzaniu listy płac, pomoc w zakresie działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
dotycząca tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia 
przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie 
marketingu, pomoc w zakresie planowania działalności go-
spodarczej, pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsa-
dzania stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania i działalno-
ści przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie zarzą-

dzania działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu, po-
moc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu fran-
czyzowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysło-
wego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc 
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc 
w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsię-
biorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych 
i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi w zakresie public relations, pomoc w zarządza-
niu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu 
przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w za-
rządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlo-
wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, pomoc w za-
rządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu 
w zakresie promocji działalności gospodarczej, porady i in-
formacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, porady 
odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, porady odno-
śnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, porady odnośnie 
handlu wymiennego, porady odnośnie prowadzenia firm 
w ramach franchisingu, porady odnośnie zarządzania działal-
nością gospodarczą w zakresie klubów zdrowia, porady od-
nośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie 
klubów fitness, porady, pytania i informacje dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, porady w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych 
zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na za-
sadach franchisingu, porady w zakresie działalności gospo-
darczej, porady w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
porady w zakresie marketingu, porady w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, porady związane z przygoto-
wywaniem zeznań podatkowych, porównywanie rozwiązań 
w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji 
działalności gospodarczej), porównywanie usług finanso-
wych on-line, porównywarki cen zakwaterowania, pośred-
nictwo pracy (biura -), pośrednictwo w działalności handlo-
wej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kup-
no i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług 
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [inter-
net], pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w za-
kresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach 
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, poszukiwania 
przejęć firm, poszukiwania w zakresie patronatu, potwier-
dzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, powielanie 
dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fotokopio-
wania dokumentów], powielanie [kopiowanie] dokumen-
tów, powielanie rysunków, pozyskiwanie i dostarczanie infor-
macji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i dzia-
łalności gospodarczej, pozyskiwanie kontraktów dotyczą-
cych dostaw energii, pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 
pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, 
na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odno-
śnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów 
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, 
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pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, prenumerata gazet [dla osób trzecich], prenumeraty 
dzienników elektronicznych, prenumerowanie gazet, pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezenta-
cje 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, próbki (kolportaż -), procedury admi-
nistracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, proce-
dury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem telefonu lub komputera, procedury admi-
nistracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośred-
nictwem komputera, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, pro-
dukcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja materia-
łów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów 
reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach re-
klamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, pro-
dukcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja 
programów typu telezakupy, produkcja programów związa-
nych z telezakupami, produkcja promocyjnych kaset wideo, 
dysków wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, 
produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, 
produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam telewizyj-
nych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, prognozowa-
nie wydarzeń gospodarczych, prognozy ekonomiczne 
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy 
i analizy ekonomiczne, prognozy rynkowe, projektowanie 
badań marketingowych, projektowanie badań opinii pu-
blicznej, projektowanie broszur reklamowych, projektowa-
nie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamo-
wych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, promocja [rekla-
ma] koncertów, promocja [reklama] podróży, promocja serii 
filmów na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży, promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów do celów 
handlowych, promocja towarów i usług poprzez sponsoro-
wanie, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję kuponów, promocje sprzedaży w punkcie sprzeda-
ży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowa-
nie działalności gospodarczej, promowanie dzieł sztuki in-
nych osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za po-
średnictwem strony internetowej, promowanie i przeprowa-
dzanie targów handlowych, promowanie koncertów mu-
zycznych, promowanie korzyści z energooszczędnych tech-
nologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświe-
tlenia, 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, promowa-
nie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów 
promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla 
osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz admini-
strowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, pro-
mowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem 
programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży 

przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję ma-
teriałów drukowanych konkursy promocyjne, promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyzna-
wanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, 
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów 
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem 
programów lojalnościowych dla klientów, promowanie to-
warów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże re-
klamowe, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych pro-
gramów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością 
sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z za-
wodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie to-
warów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i ko-
munikacyjne, promowanie towarów i usług w drodze spon-
sorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, pro-
mowanie 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 kompute-
rowych, promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, promowanie usług finanso-
wych i ubezpieczeniowych na rzecz stron trzecich, promo-
wanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, 
promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów 
i wydarzeń sportowych, prowadzenie aukcji, prowadzenie 
aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, prowa-
dzenie badań marketingowych, prowadzenie badań opinii 
publicznej, prowadzenie badań w dziedzinie public rela-
tions, prowadzenie badań w zakresie wewnętrznej komuni-
kacji firmy, prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczą-
cych chorób, na które zapadają pacjenci, prowadzenie księ-
gowości przedsiębiorstwa, prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, prowadzenie 
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie 
pokazów handlowych, prowadzenie pokazów w zakresie 
działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstw [dla 
osób trzecich], prowadzenie przedsiębiorstw handlowych 
[dla osób trzecich], prowadzenie, przygotowywanie i organi-
zowanie pokazów handlowych i targów handlowych w ce-
lach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie rejestrów 
aktywów [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów [dla 
osób trzecich], prowadzenie rejestrów firm, prowadzenie re-
jestrów firm [dla osób trzecich], prowadzenie rejestru certyfi-
kowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycz-
nych, prowadzenie rejestru certyfikowanych techników 
w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, prowadzenie rejestru 
informacji, prowadzenie rejestru pracowników [dla osób 
trzecich], prowadzenie rejestru profesjonalnych nauczycieli 
zawodowych, prowadzenie rejestru ras psów, prowadzenie 
rejestru ras zwierząt, prowadzenie skomputeryzowanych re-
jestrów handlowych, prowadzenie targów w sektorze moto-
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ryzacyjnym, prowadzenie wystaw w celach reklamowych, 
prowadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, 
przenoszenie personelu, przepisywanie zapisów stenogra-
ficznych, przeprowadzanie ankiet badawczych on-line z za-
kresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań opinii pu-
blicznej, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą 
komputerowej bazy danych, przeprowadzanie badań rynko-
wych obejmujących sondaże opinii publicznych, przeprowa-
dzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospo-
darczej, przeprowadzanie badań w zakresie działalności go-
spodarczej, przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtual-
nych, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla 
pracowników, przeprowadzanie rozmów dla celów badań 
rynkowych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przepro-
wadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji za-
wodowych, przeprowadzanie testów osobowości do celów 
rekrutacji, przeprowadzanie testów psychometrycznych 
w celu doboru personelu, przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie te-
stów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, 
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przeprowadzanie 
wystaw w celach handlowych, przesłuchiwanie wykonaw-
ców [rekrutacja personelu], przetwarzanie danych, przetwa-
rzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do celów ad-
ministracyjnych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia 
danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie 
danych z listy płac [dla osób trzecich], przetwarzanie doku-
mentów rejestracji gwarancji na rzecz osób trzecich, prze-
twarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, prze-
twarzanie wyników badań dotyczących działalności gospo-
darczej, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących 
reklamowanych towarów i usług, przydzielanie stanowisk dla 
pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk pra-
cy, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
przygotowanie listy płac, przygotowanie materiałów rekla-
mowych, przygotowanie odcinków z wypłaty, przygotowa-
nie prezentacji do celów handlowych, przygotowanie skom-
puteryzowanej rachunkowości, przygotowanie spisów in-
wentarza, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji 
do użytku w reklamie, przygotowywanie badań dotyczą-
cych spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygoto-
wywanie CV na rzecz innych, przygotowywanie dokumen-
tów reklamowych, przygotowywanie dokumentów związa-
nych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie dys-
trybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania 
telefoniczne, przygotowywanie dystrybucji próbek rekla-
mowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygo-
towywanie handlowych tekstów reklamowych, przygoto-
wywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych 
i handlowych, przygotowywanie i prezentacja pokazów au-
diowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie 
i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie 
reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowy-
wanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygo-
towywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie ko-
pert z wypłatą, przygotowywanie list adresowych dla usług 
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], 
przygotowywanie list adresowych, przygotowywanie ma-
teriałów reklamowych, przygotowywanie materiałów pro-
mocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, przy-
gotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki 
działalności gospodarczej, przygotowywanie pakietów pła-
cowych, przygotowywanie planów marketingowych, przy-

gotowywanie pokazów dźwiękowych l/lub wizualnych 
na rzecz firm, przygotowywanie pokazów w celach handlo-
wych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, 
przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przy-
gotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygoto-
wywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, 
przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, przy-
gotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie 
raportów z analiz rynkowych, przygotowywanie reklam, 
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywa-
nie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przygotowywa-
nie reklam prasowych, przygotowywanie rocznych zeznań 
podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przy-
gotowywanie ulotek reklamowych, przygotowywanie wy-
miaru podatku [rachunki], przygotowywanie wystaw do ce-
lów działalności gospodarczej, przygotowywanie wystaw 
w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach 
komercyjnych, przygotowywanie wystaw w celach bizneso-
wych, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, psy-
chotechnika {dobór personelu za pomocą metod -), publika-
cja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie dru-
ków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów 
reklamowych w postaci elektronicznej, publikowanie litera-
tury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów rekla-
mowych, publikowanie materiałów reklamowych, publiko-
wanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tek-
stów reklamowych, rachunkowość, rachunkowość kompute-
rowa, rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, rachunkowość, w szczególności księ-
gowość, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, ra-
porty i badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, realiza-
cja zadań stenograficznych na zamówienie, redagowanie 
tekstów reklamowych, rejestracja i transkrypcja zapisanych 
wiadomości, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu własności, reje-
stracja zwrotu kluczy, reklama, reklama banerowa, reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron in-
ternetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamo-
we, reklama korespondencyjna, reklama na billboardach 
elektronicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sie-
ci komunikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem kom-
puterowej sieci komunikacyjnej, reklama on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszyst-
kie publiczne środki komunikacji, reklama promocyjna pro-
jektów badawczych, reklama promocyjna w zakresie szkoleń 
filozoficznych, reklama radiowa, reklama rekrutacji persone-
lu, reklama towarów i usług sprzedawców on-line za pośred-
nictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, reklama w zakresie filmów kino-
wych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, reklama za pośrednictwem telefonu, re-
klama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama 
zewnętrzna, reklama związana z transportem i dostawą, re-
klamowanie filmów kinematograficznych, reklamowanie kin, 
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośred-
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nictwem internetu, reklamowanie towarów innych sprze-
dawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i po-
równywanie towarów tych sprzedawców, reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, reklamowe 
i sponsorowane teksty {tworzenie -), reklamowych (rozpo-
wszechnianie ogłoszeń -), reklamy kinowe, reklamy monto-
wane na dachach taksówek, reklamy on-line, reklamy praso-
we (przygotowywanie -), reklamy radiowe, reklamy radiowe 
i telewizyjne, reklamy telewizyjne, rekrutacja [casting] akto-
rów, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm 
maklerskich], rekrutacja działaczy politycznych, rekrutacja 
naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja ochotni-
ków politycznych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu 
do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, 
rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu 
na czas nieokreślony, rekrutacja personelu tymczasowego, 
rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu 
wyższego szczebla kierowniczego, rekrutacja pokładowego 
personelu linii lotniczych, rekrutacja pracowników wspoma-
gających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego persone-
lu technicznego, reprodukcja materiału reklamowego, rozle-
pianie plakatów reklamowych, rozliczanie kosztów telefo-
nicznych, rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób 
trzecich, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpo-
wszechnianie danych w zakresie działalności gospodar-
czej, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, 
rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absol-
wentów, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, roz-
powszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych przez pocztę, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszech-
nianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo-
wych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie 
produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie re-
klam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomo-
cą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, rozpowszech-
nianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, rozpo-
wszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie 
reklam poprzez internet, rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, rozpo-
wszechnianie wykazów nazwisk i adresów, rozprowadzanie 
próbek dla celów reklamowych, rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsię-
biorstw, rozwój systemów zarządzania szpitalami, rynkowe 
badania opinii publicznej, selekcja personelu, sklepowe usłu-
gi detaliczne związane z dywanami, skomputeryzowana 
edycja tekstów, skomputeryzowana kompilacja list zamó-
wień, skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, 
skomputeryzowana kompilacja rejestrów kontroli spisu in-
wentarza, skomputeryzowana kontrola spisu inwentarza, 
skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowana pro-
mocja działalności gospodarczej, skomputeryzowana ra-
chunkowość, skomputeryzowana weryfikacja danych, skom-
puteryzowane badania w dziedzinie działalności gospodar-
czej, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzo-
wane gromadzenie indeksów klientów, skomputeryzowane 
prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane przetwa-
rzanie danych, skomputeryzowane przygotowanie spisu in-
wentarza, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakre-
sie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usłu-

gi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodar-
czej, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji doty-
czących działalności gospodarczej, skomputeryzowane 
usługi w zakresie zarządzania bazami danych, skomputery-
zowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzo-
wane usługi w zakresie składania zamówień on-line, skom-
puteryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, skomputeryzo-
wane zarządzanie bazami danych, skomputeryzowane za-
rządzanie danymi, skomputeryzowane zarządzanie rejestra-
mi, skomputeryzowane zarządzanie zapasami, skomputery-
zowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz 
osób trzecich], skomputeryzowane zarządzanie biurem, śle-
dzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób 
do celów badania sprawozdań finansowych, śledzenie i mo-
nitorowanie zmian cen benzyny dla innych osób do celów 
badania sprawozdań finansowych, sondowanie rynku, sorto-
wanie, obsługa i przyjmowanie przesyłek pocztowych, spe-
cjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących 
działalności gospodarczej, spełnianie funkcji działu kadr dla 
osób trzecich, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządza-
nie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów, spo-
rządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, spo-
rządzanie faktur, sporządzanie indeksów informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, sporządzanie informacji sta-
tystycznych dotyczących działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie listy płac, sporządzanie listy płac [dla osób trzecich], 
sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie rapor-
tów do celów marketingowych, sporządzanie raportów do-
tyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, 
sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie ra-
portów gospodarczych, sporządzanie raportów handlo-
wych, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie 
statystyk, sporządzanie statystyk politycznych, sporządzanie 
wyciągów z konta, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprze-
daż detaliczna kart przed płaconych dla osób trzecich do za-
kupu odzieży, sprzedaż detaliczna kart przed płaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, sprzedaż de-
taliczna kart przed płaconych dla osób trzecich do zakupu 
usług telekomunikacyjnych, sprzedaż detaliczna kart przed 
płaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedial-
nych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia 
medycznego, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, statystyczne badania biznesowe, statystyczne 
badania rynkowe, statystyczne zestawienia, stenografia, stra-
tegiczna analiza biznesowa, subskrypcje pakietów mediów 
informacyjnych, świadczenie doradczych usług marketingo-
wych dla producentów, świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, świadczenie usług administracyj-
nych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy 
on-line, świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich 
w zakresie zarządzania kursami akademickimi, świadczenie 
usług porównania cen on-line, świadczenie usług sekretar-
skich, świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia 
firmy, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, 
świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlo-
wych on-line, świadczenie usług zarządzania biznesowego 
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży 
w ramach globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług 
zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia 
dla innych przedsiębiorstw, systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, systematyzowanie danych 
w komputerowych bazach danych, teksty (tworzenie rekla-
mowych i sponsorowanych -), telefoniczne udzielanie infor-
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macji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, testowa-
nie marki, testowanie w celu określenia kompetencji zawo-
dowych, transkrypcja, transkrypcja danych, transkrypcja ko-
munikatów, transkrypcja nagranych komunikatów, trans-
krypcja wiadomości, transkrypcja wiadomości [prace biuro-
we], tworzenie komputerowych baz danych, tworzenie list 
potencjalnych klientów, tworzenie rejestrów dotyczących 
importerów, tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, 
tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymcza-
sowe zarządzanie przedsiębiorstwem, tymczasowy przy-
dział personelu, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie biznesowych 
informacji statystycznych, udostępnianie danych statystycz-
nych z badań rynkowych, udostępnianie i wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, udostępnianie informacji z zakresu 
działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Inter-
netu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, 
udostępnianie informacji dotyczących handlu zagraniczne-
go, udostępnianie informacji na temat handlu zagraniczne-
go, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunko-
wość], udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania 
danych, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udo-
stępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, udostępnianie informacji 
handlowych, udostępnianie informacji dotyczących produk-
tów konsumenckich w zakresie oprogramowania, udostęp-
nianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostęp-
nianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów spo-
łecznościowych, udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich, udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udo-
stępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczą-
cych laptopów, udostępnianie katalogów informacji bizne-
sowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
on-line w Internecie, udostępnianie katalogów witryn inter-
netowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biz-
nesowych, udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, udostępnianie on-line 
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi 
osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, 
udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produk-
tów kosmetycznych, udostępnianie porad dotyczących pro-
duktów konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie 
porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
oprogramowania, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą 
środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyj-
nych, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, udostępnianie ra-
portów marketingowych, udostępnianie skomputeryzowa-
nych danych związanych z działalnością gospodarczą, udo-
stępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, 
udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych 
z dokumentacją gospodarczą, udzielanie informacji bizneso-
wych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, 
udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie 
informacji dotyczących badań rynkowych, udzielanie infor-
macji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie 
przemysłu rolniczego, udzielanie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali kom-

puterowych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie 
informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosme-
tyków, udzielanie informacji o działalności gospodarczej do-
tyczących spółek typu joint venture, udzielanie informacji 
o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, 
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania 
działalnością gospodarczą, udzielanie informacji związanych 
z reklamą, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, 
udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, 
udzielanie statystycznych informacji o działalności gospo-
darczej dotyczących zagadnień medycznych, umieszczanie 
reklam, usług outsourcingu w dziedzinie analityki bizneso-
wej, usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, 
usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów 
na konsultacje z prawnikiem, usługi administracyjne w zakre-
sie rejestracji kart kredytowych, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonaw-
ców budowlanych, usługi administracyjne w zakresie zarzą-
dzania sprawami na wokandzie, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpiecze-
niowych, usługi administracyjne w zakresie kierowania pa-
cjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie 
kierowania na konsultacje do szpitala, usługi administracyjne 
w zakresie relokacji personelu, usługi administracyjne w za-
kresie programów przekazywania udziałów pracownikom, 
usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń 
gwarancyjnych, usługi administracyjne w zakresie ubezpie-
czenia zdrowia zębów, usługi administracyjne w zakresie od-
praw celnych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalno-
ściowych, usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie transportu, usługi administrowania działalności 
gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi admini-
strowania lotniskami, usługi agencji eksportowo-importo-
wych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, usługi agencji importowych, usługi 
agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi agencji literac-
kich obejmujące negocjowanie umów, usługi agencji marke-
tingowych, usługi agencji modelek i modeli do celów pro-
mocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane 
z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli zwią-
zane z reklamą, usługi agencji modelek i modeli do celów 
reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi agen-
cji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi 
agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elek-
tronicznej, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie za-
trudniania pracowników biurowych, usługi agencji pośred-
nictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące 
au pair, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapew-
niania kadr do obsługi domów pokazowych, usługi agencji 
pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usłu-
gi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi 
agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, usługi 
agencji reklamowych, usługi agencji w zakresie promowania 
osobistości świata sportu, usługi agencji w zakresie rekrutacji 
personelu, usługi agencji wyszukiwania talentów [impresa-
riat w działalności artystycznej], usługi agencji zakupu, usługi 
agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w ce-
lach biznesowych, usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi 
aukcji on-line dla osób trzecich, usługi aukcyjne, usługi au-
kcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne on-line, usługi 
aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyj-
ne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
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nych, usługi automatycznego zamawiania ponownego 
na rzecz firm, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badań 
rynku dla wydawców, usługi badań rynku dotyczące me-
diów nadawczych, usługi badawcze w zakresie reklamy 
i marketingu, usługi badawcze związane z reklamą, usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu 
do żywności, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pra-
cy tymczasowej, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie 
personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa 
pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi 
biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usłu-
gi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycz-
nego, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur 
w zakresie pisania na maszynie, usługi biura pośrednictwa 
pracy, usługi biurowe dla elektronicznego operowania dany-
mi, usługi biurowe dla elektronicznego zestawiania danych, 
usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, 
usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprze-
daży, usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, usługi biu-
rowe w zakresie organizowania spotkań, usługi biznesowe 
biegłych księgowych, usługi dekorowania wystaw w celach 
reklamowych, usługi detaliczne związane z nożami kuchen-
nymi, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej  
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych, usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi do-
radcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze dotyczące 
badań rynku, usługi doradcze dotyczące rachunkowości 
handlowej, usługi doradcze dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospo-
darczej, usługi doradcze dotyczące działalności gospodar-
czej związane z prowadzeniem franszyz, usługi doradcze 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sekto-
rze publicznym, usługi doradcze dotyczące reklamy, promo-
cji i marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalno-
ści gospodarczej i zarządzania nią, usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze i konsulta-
cyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji perso-
nelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji im-
portowo-eksportowych, usługi doradcze i konsultingowe 
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, usługi doradcze odnoszące się do akcji promo-
cyjnych, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania ma-
teriałów piśmiennych, usługi doradcze pośrednictwa pracy, 
usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące wyboru komputerów, usługi doradcze w zakresie stra-
tegii w działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie sporządzania listy płac, usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania handlowego, usługi doradcze w zakresie zarządza-
nia działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w za-
kresie przejęć firm, usługi doradcze w zakresie planowania 
handlowego, usługi doradcze w zakresie działalności gospo-
darczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów, 
usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
dotyczące przedsiębiorstw handlowych, usługi doradcze 

w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące 
przedsiębiorstw przemysłowych, usługi doradcze w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wyna-
lazków, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzo-
biorców, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsię-
biorstw franchisingowych, usługi doradcze w zakresie admi-
nistrowania przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zakresie 
organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, 
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, 
usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, usłu-
gi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi 
doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem da-
nych, usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, 
usługi doradcze związane z nabywaniem przedsiębiorstw, 
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi 
doradztwa biznesowego, usługi doradztwa biznesowego 
związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi do-
radztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące ad-
ministrowania technologią informacyjną, usługi doradztwa 
w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, 
usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowa-
dzania transakcji handlowych, usługi doradztwa w zakresie 
obsadzania stanowisk, usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi doradz-
twa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi do-
radztwa w zakresie public relations, usługi doradztwa w za-
kresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Interne-
tu, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządza-
niem hotelami, usługi dotyczące badania i informacji w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, usługi dotyczące informacji 
i badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi do-
tyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące zna-
lezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi dystrybucji ma-
teriałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośred-
nictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, usługi edycji tekstów, 
usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospo-
darczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsię-
biorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, usługi elektronicznego zarządzania zapasami, usługi 
fakturowania dla przedsiębiorstw, usługi franczyzowe zwią-
zane z pomocą dla firm, usługi franczyzowe związane z po-
mocą w zakresie marketingu, usługi gromadzenia danych 
z badań rynku, usługi handlowe on-line, w ramach których 
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odby-
wa są za pośrednictwem Internetu, usługi handlu detaliczne-
go w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w zakre-
sie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego 
w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi 
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, usługi handlu detalicznego związane z wózkami 
dziecięcymi, usługi handlu detalicznego on-line obejmują-
cego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi 
handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowi-
zualnym, usługi handlu detalicznego związane ze środkami 
zapachowymi, usługi handlu detalicznego związane z napo-
jami alkoholowymi, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w za-
kresie produktów ogrodniczych, usługi handlu detalicznego 
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związane z przyrządami do przygotowywania żywności, 
usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających piwo, usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających kosmetyki, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
czekoladki, usługi handlu detalicznego związane ze sprzeda-
żą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, usługi 
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, usłu-
gi handlu detalicznego w zakresie baterii, usługi handlu de-
talicznego związane z filiżankami i szklankami, usługi handlu 
detalicznego w zakresie akumulatorów, usługi handlu deta-
licznego dotyczące rowerów, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
rowego, usługi handlu detalicznego związane z komputera-
mi, które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego 
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usłu-
gi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami mu-
zycznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfo-
nami, usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucz-
nymi, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów bu-
dowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do ak-
cesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu 
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, usługi 
handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodni-
czymi, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi 
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodo-
wymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 
usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, usługi handlu hurtowego doty-
czące futer sztucznych, usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, usługi handlu hurtowe-
go w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputero-
wego, usługi importowo-eksportowe, usługi impresariów 
w działalności artystycznej, usługi informacji biznesowej, 
usługi informacji handlowej w zakresie wina, usługi informa-
cyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne doty-
czące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi informa-
cyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne dotyczące 
działalności gospodarczej, usługi informacyjne i doradcze 
dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, 
usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie-
dzinie produktów do makijażu, usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produk-
tów pielęgnacyjnych, usługi informacyjne i poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów ko-
smetycznych, usługi informacyjne w zakresie rynku konsu-
mentów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, usługi informacyjne 
w zakresie przetwarzania danych, usługi inspekcji i unowo-
cześniania procesów biznesowych, usługi izby handlowej 
w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi izby handlowej 
w zakresie promocji handlu, usługi klubów klienta dla celów 

handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi klu-
bów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla człon-
ków, usługi komputerowego gromadzenia danych z punk-
tów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicz-
nych, usługi komputerowego maszynopisania, usługi kom-
puterowego przetwarzania informacji z zakresu działalności 
gospodarczej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi kon-
sultacji biznesowych w branży rolniczej, usługi konsultacji 
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzy-
su, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, 
usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii bizne-
sowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządza-
nia personelem, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, 
usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi konsultacyjne w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące produkcji, usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, usługi kon-
sultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zaj-
mującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji 
kampanii pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne 
w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, 
usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingo-
we w zakresie marketingu internetowego, usługi konsultin-
gowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi konsultin-
gowe związane z zarządzaniem, usługi konsultingowe zwią-
zane z personelem, usługi księgowania kosztów opłat szkol-
nych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi 
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, usługi księgo-
we związane ze ściąganiem należności, usługi lobbingu han-
dlowego, usługi lokalizacji zapasów w oparciu o bazy da-
nych, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczo-
ne za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe w dzie-
dzinie stomatologii, usługi marketingowe w dziedzinie po-
dróży, usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, usługi 
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, usługi marketingowe związane z imprezami w zakre-
sie sportów elektronicznych, usługi marketingu bezpośred-
niego, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprze-
daży], usługi maszynopisania, usługi menadżerskie świad-
czone na rzecz modeli i modelek, usługi menedżerskie dla 
sportowców, usługi merchandisingu, usługi modelek i mo-
deli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi 
nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi obejmujące 
rejestrację danych statystycznych, usługi obejmujące trans-
krypcję danych statystycznych, usługi obejmujące tworzenie 
danych statystycznych, usługi oceny rynku, usługi odbiera-
nia zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi on-line z zakre-
su nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi outsour-
cingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodar-
czej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi 
planowania kariery, usługi planowania w celu badań marke-
tingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi po-
równywania cen, usługi porównywania cen energii, usługi 
porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
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pośrednictwa w interesach, usługi pośrednictwa w zakresie 
wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, 
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomu-
nikacyjnych dla osób trzecich, usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, usługi prenumeraty gazet, usługi prenu-
meraty gazet dla osób trzecich, usługi prezentowania pro-
duktów na wystawach sklepowych przez modelki lub mo-
deli, usługi programów lojalnościowych dla celów handlo-
wych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośred-
nictwem środków audiowizualnych, usługi promocji działal-
ności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, 
usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem teleksu, usługi promocyjne dotyczące 
gry w baseball, usługi promocyjne i reklamowe, usługi pro-
mocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi 
promocyjne związane z imprezami w zakresie sportów elek-
tronicznych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu 
mediów audiowizualnych, usługi prowadzenia ewidencji 
udziałowców, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi 
przeglądu prasy, usługi przepisywania nagranych raportów 
lekarskich, usługi przetwarzania danych on-line, usługi prze-
twarzania danych w trybie on-line, usługi przetwarzania da-
nych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, usługi 
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public 
relations, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz 
przedsiębiorstw rolniczych, usługi rachunkowości w zakresie 
czesnego, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów 
do celów promocyjnych, usługi rejestracji kart kredytowych, 
usługi rejestrowania pracowników, usługi reklamowe, usługi 
reklamowe dla architektów, usługi reklamowe dla branży lite-
rackiej, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe 
dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów me-
chanicznych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi 
reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe doty-
czące 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 łącznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi rekla-
mowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi 
reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, 
poczty, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi re-
klamowe mające na celu promowanie handlu elektroniczne-
go, usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świado-
mości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ognisko-
wego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe 
na rzecz innych, usługi reklamowe obejmujące promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie chorób, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi rekla-
mowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsa-
mości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe 
i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe ukierun-
kowane na promowanie działań zwiększających świado-
mość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowi-
skowych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości 

społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamo-
we 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 społecz-
nej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamowe, 
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi 
reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamo-
we w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchi-
singu, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi 
reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczą-
cych akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamo-
we w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamo-
we w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat 
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, usługi re-
klamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie 
turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów 
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubiler-
skich, usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej 
świadczone w ramach korespondencji masowej, usługi re-
klamowe 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 re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach 
telewizyjnych, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych 
tablic reklamowych noszonych przez człowieka, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe 
za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi reklamowe 
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi 
reklamowe związane z pracami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe 
związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane 
z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamo-
we związane z książkami, usługi reklamowe związane z pre-
paratami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi re-
klamowe związane z przemysłem transportowym, usługi re-
klamowe związane z imprezami e-sportowymi, usługi rekla-
mowe związane z produktami farmaceutycznymi i produk-
tami do obrazowania in-vivo, usługi reklamy graficznej, usłu-
gi reklamy politycznej, usługi reklamy prasowej, usługi rekla-
my zewnętrznej, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży 
i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi relacji z mediami, 
usługi reprograficzne, usługi rezerwacji zatrudnienia dla arty-
stów scenicznych, usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych, usługi sekretariatu, usługi sekretarskie, usługi 
sekretarskie i biurowe, usługi sekretarskie świadczone przez 
hotele, usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, usługi 
sekretarskie świadczone w biurze firmy, usługi sekretarskie 
w zakresie działalności gospodarczej, usługi składania zamó-
wień hurtowych, usługi sklepów detalicznych on-line zwią-
zane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony 
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słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tre-
ściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywno-
ści, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrze-
wania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do sto-
sowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wete-
rynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pod-
ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowy-
mi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami medycznymi, zestawienia 
statystyczne, zestawienia statystyczne [dla działalności go-
spodarczej lub celów handlowych], znajdowanie posady dla 
pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla stałe-
go personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znaj-
dowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projek-
towaniem, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zawieranie 
umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów 
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zbiera-
nie biznesowych danych statystycznych, zbieranie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, zbieranie i analizy 
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, zdobywanie statystyk dotyczących działalno-
ści gospodarczej [dla osób trzecich], zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, zestawianie katalogów 
biznesowych on-line, zestawianie reklam w celu wykorzysta-
nia ich jako strony internetowe, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizka-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami 
przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-

ku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami na-
ściennymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementa-
mi diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produkta-
mi dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do szy-
cia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
stawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
robami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mebla-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami 
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z lodami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z sejfami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z żywymi zwierzętami, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
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usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegar-
ków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, 
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicz-
nej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z ar-
tykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjąt-
kiem piwa], usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie futer, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów 
delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażo-
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zaba-
wek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spor-
towych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwie-
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnic-
twie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czysz-
czenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciw-
deszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pali-
wami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami diete-
tycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artyku-
łami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryj-
nymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej wyro-
bów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokry-
ciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami 
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napoja-
mi alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoho-
lowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi 
narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykuła-
mi do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sor-
betami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzenia-
mi nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej 
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w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodar-
stwa domowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elek-
tronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodo-
wych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów sa-
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi stenograficzne, 
usługi stenograficzno-sekretarskie, usługi świadczone przez 
agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania perso-
nelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, usługi szacowania ryzyka w działalności go-
spodarczej, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, usługi w zakresie administracji biurowej [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą, usługi w zakresie analiz dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, usługi w zakresie analiz rynkowych, 
usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie ana-
lizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 
usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży anty-
ków, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępno-
ści towarów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące do-
stępności antyków, usługi w zakresie analizy cen, usługi w za-
kresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, usługi w za-
kresie badań dotyczących działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań 
rynku dotyczące mediów nadawczych, usługi w zakresie ba-
dań rynku dla wydawców, usługi w zakresie badań w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania 
rynku, usługi w zakresie Business Intelligence [analityki bizne-
sowej], usługi w zakresie czynności biurowych, usługi w za-
kresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, usługi w zakresie 
dekorowania wystaw sklepowych, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie detalicz-
nej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji 
wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, 
usługi w zakresie fakturowania, usługi w zakresie fuzji przed-
siębiorstw, usługi w zakresie gromadzenia danych z badań 
rynku, usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], 
usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących pozio-
mu indeksów, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla 
celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji 
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputero-

wych baz danych, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statysty-
kami rynkowymi, usługi w zakresie informacji rynkowej doty-
czące raportów handlowych, usługi w zakresie informacji 
handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie 
inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie konsul-
tacji dotyczącej handlu zagranicznego, usługi w zakresie 
księgowości i rachunkowości, usługi w zakresie kupna, usługi 
w zakresie licytacji świadczone w Internecie, usługi w zakre-
sie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu go-
spodarczego, usługi w zakresie marketingu baz danych, usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz in-
nych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między 
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie obsa-
dzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadza-
nia stanowisk pracy dla pomocy domowych, usługi w zakre-
sie obsadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi 
w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów oso-
bistych, usługi w zakresie oceny kosztów, usługi w zakresie 
oceny marki, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodar-
czych, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie od-
bierania telefonów [dla osób trzecich], usługi w zakresie od-
bierania telefonów, usługi w zakresie odbierania telefonów 
i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce-
lów reklamowych, usługi w zakresie organizowania pokazów 
towarów handlowych, usługi w zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalno-
ści gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie pla-
nowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie pokazów towarów, usługi w zakresie porównywa-
nia zakupów, usługi w zakresie porównywania cen, usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie powielania 
[kopiowania], usługi w zakresie powitań telefonicznych 
świadczone na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie pozy-
cjonowania marki, usługi w zakresie pracowników tymczaso-
wych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za po-
średnictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie 
procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, usługi 
w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników 
[zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie programów 
lojalnościowych, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w za-
kresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telek-
su, usługi w zakresie przedstawienia weksli, usługi w zakresie 
przenoszenia pracowników, usługi w zakresie przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji persone-
lu], usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących lojalności klientów, usługi w zakresie przepro-
wadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związa-
nych z korzystaniem z Internetu, usługi w zakresie przetwa-
rzania danych, usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, usługi 
w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie re-
jestracji samochodów, usługi w zakresie reklamy prasowej, 
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy, usługi 
w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie rekrutacji 
i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji 
personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi 
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w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-
-telewizyjnych, usługi w zakresie rozliczeń, usługi w zakresie 
rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, usługi 
w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz 
lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone 
na rzecz szpitali, usługi w zakresie składania zamówień [dla 
osób trzecich], usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w za-
kresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w za-
kresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów bizneso-
wych, usługi w zakresie stenografii, usługi w zakresie strategii 
biznesowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usłu-
gi w zakresie targów i wystaw handlowych, usługi w zakresie 
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie transkrypcji, 
usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, usługi w zakre-
sie tworzenia marki, usługi w zakresie tworzenia marki (rekla-
ma i promocja), usługi w zakresie tymczasowego przydziału 
pracowników, usługi w zakresie udostępniania informacji 
dotyczących handlu zagranicznego, usługi w zakresie wyce-
ny marki, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, usługi w zakresie wyszukiwania stano-
wisk pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie wyszuki-
wania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania 
i zatrudniania kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszuki-
wania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszu-
kiwania danych z badań rynku, usługi w zakresie wyszukiwa-
nia danych, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konku-
rencyjnego, usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, 
usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospo-
darczej, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla 
techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie zarzą-
dzania personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządza-
nia biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni, usługi w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania in-
wentarzem, usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicz-
nej, usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części i kom-
ponentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, 
usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, usłu-
gi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
wykonawców muzycznych, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone przez agencje teatralne, usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz 
kompleksów basenów, usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz teatrów, usługi w zakresie za-
rządzania „biznesowego świadczone autorom i pisarzom, 
usługi w zakresie zarządzania targami, usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i mo-
delek, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na rzecz obiektów parkingowych, usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotni-
czych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi w za-
kresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi w za-
kresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie znajdowania 

zatrudnienia dla stażystów, usługi w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla niań, usługi wprowadzania danych kompu-
terowych, usługi wprowadzania danych, usługi wprowadza-
nia produktów na rynek, usługi wsparcia administracyjnego 
i przetwarzania danych, usługi współpracy z blogerami, usłu-
gi wyceny działalności gospodarczej, usługi wynajmu auto-
matów do sprzedaży, usługi wypełniania zeznań podatko-
wych, usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, 
usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie doku-
mentów dla osób trzecich, usługi zarządzania bazami da-
nych, usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], usłu-
gi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsię-
biorstw, usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, usługi 
zarządzania danymi, usługi zarządzania działalnością gospo-
darczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi zarządza-
nia hotelami [dla osób trzecich], usługi zarządzania i dorad-
cze w działalności gospodarczej, usługi zarządzania łańcu-
chem dostaw, usługi zarządzania społecznością on-line, 
usługi zarządzania sprzedażą, usługi zarządzania zapasami, 
usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrze-
nia towarów na rzecz innych, usługi zlecania na zewnątrz 
w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz, 
usługi związane z listami prezentów, usługi związane z per-
sonelem, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi związane z publiczną prezentacją produktów, ustale-
nie słuchalności audycji radiowych i oglądalności audycji 
telewizyjnych, weryfikacja przetwarzania danych, wkłada-
nie materiałów drukowanych do kopert, wprowadzanie 
i przetwarzanie danych, wprowadzanie na rynek nowych 
produktów, wsparcie administracyjne w zakresie odpowie-
dzi na ogłoszenia przetargowe, wsparcie dla pracowników 
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wsparcie 
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą i jej organizacji, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębior-
stwa, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospo-
darczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, 
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, wsparcie w dziedzinie zarządza-
nia biznesowego w zakresie działalności restauracji, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwiera-
nia restauracji i ich działalności, wybór kadr kierowniczych, 
wycena cyklu życia do celów biznesowych, wycena firm, 
wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach 
handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością 
gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny 
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsię-
biorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny 
handlowe, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, 
wydawanie ulotek reklamowych, wydolność przedsiębiorstw 
(ekspertyzy w zakresie -), wykonywanie materiałów reklamo-
wych, wynajem automatów sprzedających na karty, wyna-
jem automatów sprzedających na monety, wynajem bilbor-
dów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], wynajem billboardów, wynajem billboardów rekla-
mowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotoko-
piarek, wynajem maszyn do pisania, wynajem maszyn lub 
urządzeń biurowych, wynajem materiałów reklamowych, 
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wynajem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni, 
czasu i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamowej 
na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamo-
wej w mieniu należącym do kolei, wynajem powierzchni re-
klamowej w pociągach, wynajem powierzchni reklamowej 
i materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, wynajem przestrzeni reklamowych w Interne-
cie na potrzeby ogłoszeń o pracę, wynajem przestrzeni rekla-
mowej on-line, wynajem sprzętu biurowego, wynajem 
sprzętu do elektronicznego terminala kasowego, wynajem 
tablic do celów reklamowych, wynajem urządzeń biuro-
wych, wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biuro-
wego, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie 
billboardów cyfrowych, wypożyczanie fotokopiarek, wypo-
życzanie maszyn do pisania i kopiarek, wypożyczanie ma-
szyn do pisania, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie urządzeń 
reklamowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w obiektach do co-workingu, wystawianie rachunków, wy-
stawy w celach handlowych lub reklamowych, wyświetlanie 
reklam dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie 
miejsc pracy, wywiady dla badań jakościowych rynku, wy-
wiady dotyczące badań jakościowych rynku, zadania kopio-
wania dokumentów, załatwianie prenumeraty książek, re-
cenzji, gazet lub komiksów, zamieszczanie ogłoszeń dla osób 
trzecich, zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), 
zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup to-
warów dla innych przedsiębiorców], zapewnianie agentów 
handlowych na umowę, zapewnianie konsumentom reko-
mendacji o towarach w celach handlowych, zapewnianie 
modelek i modeli do celów promocyjnych, zapewnianie mo-
delek i modeli do reklamy, zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zapew-
nianie przedstawicieli handlowych, zapewnianie przestrzeni 
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, za-
pewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie tymczaso-
wego biurowego personelu wsparcia, zapewnianie wsparcia 
administracyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwenta-
rzem leków, zapewnienie personelu administracyjnego, za-
pewnienie personelu sprzedającego, zapis informacji na kar-
tach perforowanych [funkcje biurowe], zarobkowe zarządza-
nie w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie administracyjne zamówieniami 
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysył-
kowe, zarządzanie administracyjne hotelami, zarządzanie 
administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie admini-
stracyjne w szpitalach, zarządzanie aktami finansowymi, za-
rządzanie bazami danych, zarządzanie biurami działalności 
gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządzanie biznesowe 
atrakcjami dla odwiedzających, zarządzanie biznesowe cen-
trami konferencyjnymi, zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe 
klubami sportowymi, zarządzanie biznesowe liniami lotni-
czymi, zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, za-
rządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, 
zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarzą-
dzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarzą-
dzanie biznesowe w szpitalach, zarządzanie biznesowe 

w zakresie logistyki na rzecz innych osób, zarządzanie bizne-
sowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi 
na zasadzie powykonawstwa, zarządzanie dokumentacją 
biznesową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie stacji benzynowych [dla osób trzecich], zarządzanie dzia-
łalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą 
[dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], 
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów 
sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością go-
spodarczą dotyczące osobistości świata sportu, zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm 
usługowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie handlu, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trze-
cich, zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo 
w zakresie), zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi 
doradcze w -), zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], za-
rządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze-
cich, zarządzanie hotelami, zarządzanie hotelami na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie hotelowymi programami moty-
wacyjnymi osób trzecich, zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, zarządzanie i kompilacja 
komputerowych baz danych, zarządzanie klinikami medycz-
nymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgad-
nianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie kosztami 
medycznymi, zarządzanie kosztami opieki zdrowotnej, za-
rządzanie liniami lotniczymi, zarządzanie mieszkaniami, za-
rządzanie na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie 
personalne (doradztwo w zakresie -), zarządzanie persone-
lem, zarządzanie personelem w celach reklamowych, zarzą-
dzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie 
personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie pla-
nami dotyczącymi preferowanych dostawców, zarządzanie 
planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, za-
rządzanie planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie 
planami świadczeń socjalnych dla pracowników, zarządzanie 
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, zarzą-
dzanie procesami biznesowymi, zarządzanie procesami go-
spodarczymi i doradztwo w tym zakresie, zarządzanie pro-
gramami i usługami refundacyjnymi aptek, zarządzanie pro-
gramami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promo-
cyjnymi, zarządzanie programami lojalności klientów i pro-
gramami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalno-
ściowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie 
programami lojalnościowymi, zarządzanie programami mo-
tywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie 
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 
zarządzanie programami refundacji leków dla pacjentów, za-
rządzanie programami świadczeń pracowniczych, zarządza-
nie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestni-
kom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie 
z rabatowych kart członkowskich, zarządzanie projektami 
działalności gospodarczej [dla osób trzecich], zarządzanie 
projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie 
promocją sławnych osób, zarządzanie promocyjne na rzecz 
osobistości sportowych, zarządzanie przedsiębiorstwami, 
w tym doradztwo w sprawach demograficznych, zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trze-
cich, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie 
punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, zarządza-
nie rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, zarządza-
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nie relacjami z klientami, zarządzanie restauracjami dla osób 
trzecich, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zarządzanie 
szpitalami, zarządzanie w działalności handlowej, zarządza-
nie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, zarządzanie w imieniu przedsię-
biorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatry-
wania w materiały biurowe, zarządzanie w zakresie zamó-
wień, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, 
39 agencje usługowe do planowania podróży, aeronautyka 
(transport -), chroniony transport przedmiotów wartościo-
wych, czarterowanie autokarów, czarterowanie łodzi, czarte-
rowanie transportu, doręczanie paczek przez kuriera, dorę-
czanie prezentów, doręczanie dokumentów, doręczanie do-
kumentów [do ręki], doręczanie gazet, dostarczanie energii 
elektrycznej, dostarczanie kwiatów, dostarczanie paczek, 
dostarczanie poczty i usługi kurierskie, dostawa produktów 
spożywczych, dostawa towarów, dostawa towarów poprzez 
kuriera, dostawa żywności, dystrybucja za pomocą rurocią-
gów i kabli, holowanie pojazdów, holowanie i transport sa-
mochodów w ramach usług pomocy drogowej, ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, magazyno-
wanie, magazynowanie towarów handlowych, magazyno-
wanie żywności, odbiór, transport i dostawa towarów, orga-
nizacja dostarczania towarów, organizowanie wysyłki towa-
rów, organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, 
organizowanie wycieczek, organizowanie transportu i po-
dróży, organizowanie transportu, organizowanie pomocy 
drogowej, organizowanie podróży, parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, przechowywanie w chłodniach, prze-
syłki (dostarczanie -), przewożenie i dostarczanie towarów, 
ratownictwo (usługi -), składowanie, rezerwacja transportu, spe-
dycja, spedycja towarów, transport, transport drogowy, trans-
port drogą kurierską, transport pasażerski, usługi car-sharingu, 
usługi dokerskie, usługi doręczania paczek, usługi dostawcze, 
usługi kurierskie, usługi kurierów i posłańców, usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania paczek, usługi kurierskie w zakresie do-
starczania towarów, usługi magazynowe, usługi opakowywania 
i pakowania, usługi parkingowe, usługi pocztowe, usługi po-
średnictwa związane ze składowaniem, usługi przeprowadzek 
domowych, usługi przewoźnika, usługi ratownicze, usługi taksó-
wek, usługi transportowe, usługi w zakresie organizowania 
transportu, usługi w zakresie wynajmu samochodów z szofe-
rem, usługi wynajmu samochodów, usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, wypożyczanie środków 
transportu, wypożyczanie rowerów, wypożyczanie pojazdów, 
wysyłka towarów.

(210) 523116 (220) 2021 01 13
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowny)
(540) CHRUP MNIE Z ROZKOSZĄ
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki zawierają-
ce mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 523117 (220) 2021 01 13
(731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) (znak słowny)
(540) GRYŹ MNIE CZULE
(510), (511) 30 batoniki, batony zbożowe, batoniki zawierają-
ce mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], wysokoproteinowe batoniki zbożowe.

(210) 523272 (220) 2021 01 18
(731) PEKANIEC URSZULA, Kalników
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUBCARPATHIA Top Horses

(531) 01.01.04, 01.01.09, 26.03.04, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.02
(510), (511) 31 Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli,  
35 Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,  
Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem te-
lefonu, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem telewizji, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji 
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji od-
wrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomuni-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Organizacja promocji przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Organizacja targów handlowych,  
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
41 Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie zawodów sportowych, Organizacja imprez i konkur-
sów sportowych, Organizacja przyjęć, Organizacja szkoleń, 
Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizacja webinariów, Organizacja warsztatów i se-
minariów, Organizacja turniejów sportowych, Organizacja 
wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizacja zawodów hippicznych.

(210) 523325 (220) 2021 01 19
(731) JACAK ŁUKASZ KLS GROUP, Słomniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLAWOO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Spodnie, Bluzy, Bluzki z krótkim rę-
kawem (T-shirt), Bluzki z długim rękawem, Odzież męska, 
Odzież dżinsowa, Podkoszulki, Odzież codzienna, Okrycia 
wierzchnie, Spodnie wierzchnie, Krótkie spodnie, Męskie 
i damskie kurtki, Płaszcze, Spodnie ogrodniczki, Chinolsy, 
Dżinsy, Bezrękawniki, Serdaki, Swetry, Koszule z krótkim i dłu-
gim rękawem, Kurtki, Paski, Paski do spodni, Skarpety, Buty, 
Czapki, Szaliki, Rękawiczki.

(210) 523346 (220) 2021 01 20
(731) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CLICK COFEE
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe.
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(210) 523419 (220) 2021 01 21
(731) ALLIUM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ALLIUM PHARMA
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Białkowe su-
plementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplemen-
ty diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety zawierające 
olej lniany, Suplementy diety zawierające mleczko pszcze-
le, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplemen-
ty diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety 
zawierające pyłek sosnowy, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Suplemen-
ty diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy 
diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy diety dla 
osób ze specjalistycznymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, Zioła lecznicze, Olejek migda-
łowy do celów farmaceutycznych, Olejek z kopru do ce-
lów leczniczych, Olejek z wiesiołka do użytku medyczne-
go, Suplementy żywnościowe, Żywność dla diabetyków, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Mieszanki do picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w prosz-
ku będące suplementami diety, Zdrowotne suplementy 
diety, Tabletki witaminowe, Błonnik pokarmowy, kapsułki 
witaminowe, 29 Oleje zimno - tłoczone, Oleje organiczne, 
Pestki, Suszone owoce, Oleje jadalne z ryb [inne niż tran], 
Produkty wegetariańskie takie jak: mieszanki białkowe, 
koncentraty białka serwatkowego, 30 Zioła przetworzone, 
Zioła suszone, Zioła do celów spożywczych, Esencje her-
baciane, Esencje do gotowania, Mąki i skrobie BIO, makaro-
ny BIO, Naturalne produkty żywnościowe takie jak: miody, 
słody, melasy, syropy smakowe, bakalie, produkty pszcze-
le, bezglutenowe przekąski zbożowe, bezglutenowe mąki 
i kasze, Produkty wegetariańskie takie jak: wysokobiałkowe 
batoniki i ciasteczka, 31 Nieprzetworzone zioła, Zioła świe-
że, Świeże zioła organiczne, Zioła jednorodne i mieszane, 
Nasiona, Ziarna naturalne, 35 Usługi sklepów detalicznych  
on-line obejmujące żywność ekologiczną, naturalną, pro-
dukty farmaceutyczne i suplementy diety, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z suplementami diety, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami die-
tetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pro-
duktami dietetycznymi, Sprzedaż hurtowa lub detaliczna 
środków farmaceutycznych, Sprzedaż hurtowa lub deta-
liczna zdrowej żywności.

(210) 523428 (220) 2021 01 21
(731) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGZAMIN sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.11, 26.04.05, 26.04.06, 26.03.04
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 523430 (220) 2021 01 21
(731) STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI SYSTEMÓW 

INFORMATYCZNYCH

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.06, 26.03.04, 01.15.11
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, 16 Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], 42 Projektowanie oprogramowania komputero-
wego.

(210) 523453 (220) 2021 01 21
(731) BENJI’S PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BENJI’S PLANET

(531) 01.05.01, 01.05.08, 03.01.08, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty i substancje weterynaryjne, Produk-
ty i substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, Diete-
tyczna żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, 
Dietetyczne substancje przystosowane do użytku wetery-
naryjnego, Weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, 
Witaminy dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy 
dla zwierząt, Suplementy odżywcze dla zwierząt, Lecznicza 
karma dla zwierząt, Leki do celów weterynaryjnych, Lecznicze 
płyny do mycia dla zwierząt, Artykuły higieniczne dla zwierząt, 
Płyny dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Środki do tępienia pcheł, Produkty do higieny jamy ustnej 
dla zwierząt do celów weterynaryjnych, Lecznicze artykuły 
do żucia dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki dla 
psów, Sztuczne kości będące zabawkami dla psów, Automaty 
do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Maty węchowe 
będące zabawkami dla psa, Gry, zabawki i przedmioty do za-
bawy dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt, Pokarm 
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dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Przysmaki dla psów 
[jadalne], Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spo-
żywcze dla psów, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Artykuły 
jadalne do żucia dla zwierząt, Smakołyki dla zwierząt domo-
wych w rodzaju patyczków wołowych, Artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze zawierające łososia do karmienia 
psów, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, Solone ciastecz-
ka dla zwierząt, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zwierzęce w formie granu-
lek, Wzbogacone substancje odżywcze dla zwierząt, Napoje 
dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Piasek aromatyczny [ściół-
ka] dla zwierząt domowych, Lizawki (sól do lizania dla zwie-
rząt), 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów  
on-line oraz usługi sprzedaży hurtowej następujących towa-
rów: karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
karma dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, preparaty spożywcze dla psów, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wo-
łowych, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kaczki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
mięso wołowe do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające łososia do karmienia psów, pokarmy puszkowane lub 
konserwowane dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone 
dla zwierząt, solone ciasteczka dla zwierząt, mielone produk-
ty spożywcze dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, pasze 
zwierzęce w formie granulek, wzbogacone substancje od-
żywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
piasek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt domowych, lizawki 
(sól do lizania dla zwierząt), preparaty i substancje weteryna-
ryjne, produkty i substancje sanitarne do użytku weterynaryj-
nego, dietetyczna żywność przystosowana do użytku wetery-
naryjnego, dietetyczne substancje przystosowane do użytku 
weterynaryjnego, weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwie-
rząt, witaminy dla zwierząt, suplementy witaminowe dla zwie-
rząt, suplementy diety dla zwierząt, białkowe suplementy dla 
zwierząt, suplementy odżywcze dla zwierząt, lecznicza karma 
dla zwierząt, leki do celów weterynaryjnych, lecznicze płyny 
do mycia dla zwierząt, artykuły higieniczne dla zwierząt, płyny 
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki 
do tępienia pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla zwie-
rząt do celów weterynaryjnych, lecznicze artykuły do żucia dla 
zwierząt, zabawki dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne 
kości będące zabawkami dla psów, automaty do wyrzucania 
piłek dla zwierząt domowych, maty węchowe będące zabaw-
kami dla psa, gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, smycze dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, 
przykrycia i okrycia dla zwierząt, posłania dla zwierząt, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, 
Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni re-
klamowej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Zarządzanie bazami danych, Informacja o ww. usługach.

(210) 523460 (220) 2021 01 22
(731) KRĘPA ŁUKASZ, KRĘPA RAFAŁ SCHOWAJTO.COM 

SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCHOWAJ TO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.24
(510), (511) 39 Wynajem kontenerów do magazynowania 
i składowania, Wynajem magazynów, Wynajem miejsc ma-
gazynowych, Wynajem przenośnych kontenerów magazy-
nowych, Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, 
Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni, 
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i trans-
portu, Wynajem segmentów magazynowych.

(210) 523471 (220) 2021 01 22
(731) SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Wasilków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUKCES TECHNOLOGY

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Rolety metalowe zewnętrzne, elementy rolet 
metalowych zewnętrznych, akcesoria metalowe do rolet ze-
wnętrznych i bram rolowanych w tym: rury, wieszaki sprężyno-
we, zamki baskwilowe, zwijacze, akcesoria do systemu skrzynek 
nadprożowych, przekładnie, akcesoria do przekładni i napędów 
z awaryjnym otwieraniem, łożyska, mechanizmy sprężynowe, 
karnisze metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje me-
talowe, zamki metalowe inne niż elektryczne, haki metalowe, 
liny stalowe, okucia metalowe do budownictwa, rury metalo-
we, elementy rolet metalowych zewnętrznych, wieszaki do ro-
let metalowych zewnętrznych, wieszaki sprężynowe do rolet, 
7 Napędy elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, uniwer-
salne przeguby, przeguby Cardana, łożyska, łożyska kulkowe, 
sprężyny, wieszaki do rolet niemetalowych, silniki elektryczne 
do napędzania rolet, osłon, markiz, zasłon, osprzęt do siłowni-
ków, napędy do bram, Akcesoria do napędów do bram, napę-
dy łańcuchowe do bram z szyną prowadzącą, napędy osiowe 
do bram, napędy do bram wjazdowych i zewnętrznych, na-
pędy do bram przemysłowych, silniki elektryczne do bram, 
siłowniki i osprzęt do siłowników, wieszaki jako części maszyn, 
9 Napędy elektryczne zasłon, napędy elektryczne do: żaluzji, 
rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz i bram, nadajniki 
radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów naścien-
nych do: rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz, zasłon 
i firan, ekranów oraz bram, piloty w postaci breloczka kopiujące 
sygnał z tradycyjnych pilotów, urządzenia i przyrządy elektrycz-
ne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatoro-
we i kontrolno-sterujące, zamki elektryczne, przełączniki elek-
tryczne, przełączniki czasowe, przekaźniki elektryczne, światła 
sygnalizacyjne, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, 
wyłączniki zdalnie sterowane, wiatromierze, wzmacniacze, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalnego 
sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, mar-
kiz, Zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, na-
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dajniki ręczne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowa-
ne, programatory czasowe, odbiorniki do żaluzji i osłon, sterow-
niki rolet, Oprogramowanie do sterowania napędem do osłon, 
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, 
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące do rolet, 
napędy do automatyzacji bram skrzydłowych z siłownikiem, 
centralą sterującą, radioodbiornikiem, pilotem, kompletem fo-
tokomórek, lampą ELDC, napędy do automatyzacji bram prze-
suwnych z siłownikiem, centralą sterującą, radioodbiornikiem, 
pilotem 2-kanałowym, kompletem fotokomórek BF, lampą 
ELDC, zębatą listwą stalową, z elementami montażowymi, na-
pędy do automatyzacji bram garażowych z siłownikiem z wbu-
dowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, pilotem 2-kana-
łowym, nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz 
pilotów naściennych do bram wjazdowych i garażowych, piloty 
zdalnego sterowania, Mechanizmy zdalnego sterowania, elek-
tryczne i elektroniczne urządzenia oraz systemy do zdalnego 
sterowania otwieraniem i zamykaniem bram, zdalne regulatory, 
przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłącz-
niki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory cza-
sowe, elektryczne napędy do bram ze sterowaniem bezpośred-
nim lub radiowym, oprogramowanie do sterowania napędem 
do bram, 19 Akcesoria niemetalowe do rolet zewnętrznych 
i bram rolowanych w tym: prowadnice, zaślepki, aretki, wieszaki-
-blokady, bufory, pierścienie i redukcje, obsadki i koła nawojowe, 
karnisze niemetalowe, żaluzje niemetalowe, rolety zewnętrzne 
niemetalowe, niemetalowe rolety antywłamaniowe, Elemen-
ty niemetalowych rolet antywłamaniowych, 20 Niemetalowe 
wieszaki do rolet (uchwyty), wieszaki do rolet obustronnie flo-
kowane, 35 Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, 
detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej rolet, 
elementów i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, rolet, żalu-
zji, firan i zasłon, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz 
systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem 
rolet, osłon, zasłon, markiz, Oprogramowania do sterowania 
napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji, Organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych rolet, elementów 
i akcesoriów do rolet, napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan i za-
słon, elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów 
do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, 
zasłon, markiz, oprogramowanie do sterowania napędem ro-
let, żaluzji i osłon, Odbiorniki do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, 
Oprogramowanie do sterowania napędem do osłon, urządze-
nia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, trans-
formujące, napędy do bram, Akcesoria do napędów do bram, 
siłowniki i osprzęt do siłowników, usługi marketingowe.

(210) 523472 (220) 2021 01 22
(731) KAMIŃSKI KRZYSZTOF SMART, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) d j

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 Kartridże z tuszem do drukarek atramento-
wych [napełnione], Kartridże z tuszem, napełnione, do dru-
karek i fotokopiarek, Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tonery 

do drukarek i fotokopiarek, Tonery do fotokopiarek, Tonery 
drukarskie, Tonery kserograficzne, Tonery [tusz] do drukarek 
i fotokopiarek, Tonery [tusz] do fotokopiarek, Tonery.

(210) 523473 (220) 2021 01 22
(731) ŁUKA MARIAN  

PRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWE FORUM  
MGR INŻ. MARIAN ŁUKA, Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) FORUM
(510), (511) 36 Usługi agencji mieszkaniowych (nierucho-
mości), usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, pośrednictwo kupna-sprzedaży nieruchomości, 
wycena nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nie-
ruchomościami, wynajmowanie mieszkań i domów.

(210) 523478 (220) 2021 01 22
 (310) 018350623 (320) 2020 12 07 (330) EM
(731) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WP sales booster

(531) 15.09.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świado-
mości społecznej w dziedzinie reklamy, Badania rynku do ce-
lów reklamowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej 
sieci komputerowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Interne-
cie, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, Kampanie prospectingowe, Orga-
nizowanie programów lojalnościowych do celów handlo-
wych, promocyjnych lub reklamowych, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
materiałów reklamowych i reklam, Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Publikacja treści reklamowych, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Reklama i marketing, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów 
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Udo-
stępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Usługi do-
pasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające 
nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właści-
cielami stron internetowych, Usługi doradcze dotyczące re-
klamy, promocji i marketingu, Usługi pośrednictwa związane 
z reklamowaniem, Usługi reklamowe, promocyjne i public 
relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości 
korporacyjnej i tożsamości marki, Administrowanie dotyczą-
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ce marketingu, Analiza trendów marketingowych, Badania 
w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing afiliacyjny, 
Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing refe-
rencyjny, Marketing ukierunkowany, Usługi w zakresie marke-
tingu baz danych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Usługi zarządzania bazami danych, Przetwarzanie danych.

(210) 523512 (220) 2021 01 23
(731) KACZMARCZYK MARIUSZ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) BREMZENN
(510), (511) 12 Hamulce tarczowe, Części hamulcowe do sa-
mochodów, Bębny hamulcowe, Bębny hamulcowe do po-
jazdów lądowych, Bębny hamulcowe do pojazdów, Hamul-
ce do pojazdów, Hamulce do pojazdów lądowych, Hamulce 
do samochodów osobowych, Hamulce klockowe do pojaz-
dów lądowych, Hamulce tarczowe do pojazdów lądowych, 
Hamulce kół, Hamulcowe części do pojazdów, Hamulcowe 
klocki do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe do pojaz-
dów, Klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, Klocki ha-
mulcowe do samochodów, Okładziny hamulców, Okładziny 
hamulcowe do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, 
Tarcze hamulcowe, Tarcze hamulcowe do motocykli, Tarcze 
hamulcowe do pojazdów, Układy hamulcowe do pojazdów 
i części do nich, Układy hamulcowe do pojazdów lądowych, 
Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Zaciski 
hamulcowe do pojazdów, Zestawy hamulcowe do pojaz-
dów, Płytki cierne hamulca do pojazdów lądowych, Płytki 
cierne hamulca do samochodów, Płytki cierne hamulca 
do pojazdów, Płytki cierne hamulców tarczowych do pojaz-
dów lądowych.

(210) 523546 (220) 2021 01 25
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) (znak słowny)
(540) BASIA BASIA
(510),  (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [pod-
ręczne] gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry kom-
puterowe, Przenośne [podręczne] gry wideo, Elektroniczne 
gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszowe, Gry dostępne 
na platformach elektronicznych, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne.

(210) 523560 (220) 2021 01 25
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ac agrocover

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01, 26.02.18
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tek-
stylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny 
do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.

(210) 523590 (220) 2021 01 26
(731) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASCAR OIL OILS FOR EXPERTS SAFE LUBRICATION

(531) 01.15.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510),  (511) 4 Mineralne oleje smarowe, Oleje amortyzujące, 
Oleje bazowe, Oleje białe, Oleje ciężkie, Oleje do hydrody-
namicznych napędów do pojazdów, Oleje do samochodo-
wych przekładni głównych, Oleje do silników samochodo-
wych, Oleje do smarowania, Oleje do turbin, Oleje do turbo-
sprężarek, Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych 
[nie do paliw], Oleje lekkie, Oleje mineralne, Oleje oczyszczo-
ne do silników, Oleje odporne na wysokie ciśnienie, Oleje 
samochodowe, Oleje silnikowe, Oleje smarowe do silników 
pojazdów mechanicznych, Oleje smarowe jako oleje hydrau-
liczne, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Oleje smarują-
ce do kół, Oleje smarujące do silników benzynowych, Oleje 
smarujące do urządzeń samochodowych, Oleje syntetycz-
ne, Oleje syntetyczne do sprężarek, Oleje techniczne, Oleje 
wysokooczyszczone do silników, Oleje zawierające dodatki 
antykorozyjne, Płyny do smarowania, Samochodowe mie-
szanki smarujące, Smar do maszyn, Smary, Smary będące 
olejami przekładniowymi, Smary do łańcuchów, Smary prze-
mysłowe, Smary samochodowe, Smary uniwersalne, Smary 
w sprayu, Syntetyczne oleje do smarowania.

(210) 523627 (220) 2021 01 26
(731) POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKF POLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA S. A.

(531) 01.17.25, 07.15.26, 26.11.01, 26.11.08, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 9 Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Foto-
woltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowa-
nia słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Akumulatory 
energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 37 Montaż i kon-
serwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych.
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(210) 523629 (220) 2021 01 26
(731) CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION 

CORPORATION, Pekin, CN
(540) (znak słowny)
(540) CCECC
(510), (511) 6 Metalowe budynki przenośne, Budynki meta-
lowe, Budynki stalowe, Budynki składające się głównie z me-
talu, 19 Cement budowlany, Elementy budowlane z cemen-
tu, Elementy budynków z cementu, Płytki niemetalowe dla 
budownictwa, Bitumiczne produkty do budynków, Budynki 
niemetalowe, Szklane materiały budowlane, 35 Reklama,  
Informacja o działalności gospodarczej, Usługi agencji im-
port export, Usługi promocji sprzedaży, 36 Zarządzanie 
finansami, Pośrednictwo nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości, 37 Nadzór budowlany, Informacja budowlana, 
Informacja o naprawach, Konsultacje budowlane, Usługi 
asfaltowania, Wynajem sprzętu budowlanego metalowego, 
Budownictwo, Usługi budownicze podwodne, Rozbiórka 
budynków, Uszczelnianie budynków, Budowa fabryk, Budo-
wa molo, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa por-
tów, Układanie chodników, Instalacja i naprawa systemów 
przeciwpożarowych, Górnictwo, Naprawa tapicerki, Insta-
lacja i naprawa systemów grzewczych, Instalacja i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Instalacja i naprawa wind, Instalacja 
i naprawa systemów przeciwwłamaniowych, 39 Transport, 
Konfekcjonowanie, Pilotowanie, Transport morski, Usługi 
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu, Transport 
samochodowy, Transport kolejowy, Transport tramwajowy, 
Wypożyczanie wagonów towarowych, Transport rurocią-
gami, 40 Recycling odpadów i śmieci, Oczyszczanie powie-
trza, Uzdatnianie wody, 42 Planowanie przestrzenne, Prace 
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz 
osób trzecich, Badanie geologiczne, Testowanie materiałów, 
Wzornictwo przemysłowe, Usługi architektoniczne, Projek-
towanie budowlane, Doradztwo architektoniczne, Archi-
tektura wnętrz, Opracowywanie projektów budowlanych,  
44 Architektura krajobrazu.

(210) 523656 (220) 2021 01 26
(731) CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kobylanka

(540) (znak słowny)
(540) FOXX
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Światłowody i akceso-
ria do światłowodów, Uchwyt odciągowe do kabli światło-
wodowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych.

(210) 523712 (220) 2021 01 28
(731) FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Iwonicz-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VECO

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Paliwa i materiały oświe-
tleniowe, Mieszaniny pochłaniające kurz, Smary, przemysło-
we tłuszcze, woski i płyny, Kompozycje wiążące pył, Miesza-
niny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące.

(210) 523729 (220) 2021 01 26
(731) ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY LATER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rymanów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE RYMANOWSKIE WZGÓRZE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.02, 07.01.13, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo mieszkaniowe, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Budowa domów, Budowanie nieruchomości, Budownictwo 
komercyjne.

(210) 523731 (220) 2021 01 26
(731) PARKITNY-ADAMIECKI SEBASTIAN, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 9 Ochronne kaski sportowe, 25 Sportowe nakry-
cia głowy [inne niż kaski], Legginsy, Koszulki bez rękawów, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki polo, Koszulki typu rashguard, 
Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Podkoszulki z dłu-
gimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kimona, 
Kimona japońskie, Kimona do karate, Spodenki, Spodenki 
bokserskie, Czapki z daszkiem, Czapki sportowe, Czapki bez 
daszków, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki 
sportowe, 28 Bokserskie worki treningowe, Nadmuchiwane 
worki bokserskie, Rękawice bokserskie, Ochraniacze przed-
ramienia [artykuły sportowe], Ochraniacze na pięści [artyku-
ły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze 
nóg do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia do użyt-
ku sportowego, Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, 
Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze 
talii do użytku sportowego, Ochraniacze ciała do użytku 
sportowego, Ochraniacze amortyzujące przeciwko ura-
zom [artykuły sportowe], Ochraniacze na goleń do użytku 
sportowego, Ochraniacze na nadgarstki do użytku sporto-
wego, Ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe], 
Ochraniacze na gardło do użytku sportowego, Ochraniacze 
na klatkę piersiową do użytku sportowego, Ochraniacze 
na ręce przystosowane do użytku sportowego, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem spor-
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towym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 523740 (220) 2021 01 26
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM  

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510),  (511) 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów,  
Artykuły gimnastyczne, Baseny kąpielowe [zabawki], Desko-
rolki, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Drony 
(zabawki), Gry nadmuchiwane do basenów, Hantle, Hulaj-
nogi [zabawki], Huśtawki, Przyrządy stosowane do ćwiczeń 
fizycznych, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, 
Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Sanki, Sanki [artyku-
ły sportowe], Stacjonarne rowery treningowe, Trampoliny, 
Trampoliny [artykuły sportowe], Zjeżdżalnie [przedmioty 
do zabawy], Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Ekspan-
dery [ćwiczenia].

(210) 523741 (220) 2021 01 26
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM  

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Body Fit

(531) 02.03.01, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Aparaty do masażu wibracyjnego, Przyrządy 
do masażu estetycznego, Łóżka specjalnie skonstruowane 
do celów medycznych, Artykuły ortopedyczne, Dmuchane 
poduszki do celów medycznych, Fotele do celów medycz-
nych lub dentystycznych, Galwaniczna aparatura terapeu-
tyczna, Gorsety brzuszne, Gorsety do celów medycznych, 
Koce podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, 
Materace nadmuchiwane do celów medycznych, Materace 
dmuchane do celów medycznych, Meble wykonane spe-
cjalnie do celów medycznych, Pasy brzuszne, Pasy do celów 
medycznych, elektryczne, Podgrzewane podkłady, elek-
tryczne, do celów leczniczych, Poduszki do celów medycz-
nych, Przyrządy do masażu estetycznego, Stoły operacyjne, 
Urządzenia do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, 
Urządzenia do masażu, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, Wibratory łóżkowe, 27 Dywaniki i maty samochodowe.

(210) 523863 (220) 2021 02 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA

(531) 17.05.19, 01.15.23, 08.07.01, 25.01.01, 29.01.15, 27.05.01, 
26.04.09, 27.05.02

(510),  (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 523864 (220) 2021 02 01
(731) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERT²

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 6 Mosiężne złączki, łączniki, kolanka, trójniki, 
pierścienie, podejścia do baterii, mufy, przedłużki, nyple, re-
dukcje, zaślepki, tuleje zaciskowe do rur miedzianych, nakręt-
ki do rur miedzianych, kolana gięte miedziane, płytki i śru-
by montażowe do podejścia do baterii, śrubunki mosiężne, 
filtry siatkowe mosiężne, metalowe zaciski do rur, metalowe 
opaski zaciskowe do łączenia rur, metalowe przewody cen-
tralnego ogrzewania, metalowe przewody instalacyjne roz-
gałęźne, metalowe przewody wodociągowe, rurowe prze-
wody metalowe, metalowe rury centralnego ogrzewania, 
żaden z wymienionych produktów nie jest przeznaczony 
do pokryć dachowych, 8 Nożyce do cięcia rur instalacyjnych 
z tworzyw sztucznych, praski mechaniczne do połączeń 
złącz rurowych, rozpieraki do rozpierania rur, walizki do na-
rzędzi zaciskowych, 9 Wodomierze, kalorymetry, wyłączniki, 
kompensatory tulejowe, termometry i manometry tarczowe, 
termostaty pokojowe, 11 Urządzenia, armatura, elementy 
i instalacje do rozprowadzania wody pitnej, do centralnego 
ogrzewania wodą jak rury z tworzyw sztucznych do central-
nego ogrzewania i instalacji wodnych, mieszacze z zawora-
mi, szafki podtynkowe i natynkowe do obwodów grzejnych, 
osłonowe rury karbowane z uchwytami do mocowania, 
grzejniki wodne, kotły centralnego ogrzewania, rozdziela-
cze, zawory mieszacze, odpowietrzniki, zawory i głowice 
termostatyczne, zawory powrotne, zespolone, rozdzielające 
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odcinające, żaden z wymienionych produktów nie jest prze-
znaczony do pokryć dachowych, 17 Rury elastyczne nieme-
talowe, giętkie przewody niemetalowe, połączenia rurowe 
niemetalowe, osłony do rur niemetalowe plastikowe kolanka 
i nasadki na podejścia do grzejników, plastikowe uchwyty 
i spinki do mocowania rur, żaden z wymienionych produk-
tów nie jest przeznaczony do pokryć dachowych.

(210) 523869 (220) 2021 02 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA

(531) 19.13.21, 26.04.09, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 26.11.21
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 523873 (220) 2021 01 28
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CloudHosting Panel

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01, 01.15.11, 26.11.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, opro-
gramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, oprogramowanie dla serwerów, serwery w chmu-
rze, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowa-
nie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytko-
we do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych.

(210) 523876 (220) 2021 01 28
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.01, 01.15.11, 26.11.25
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, opro-
gramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, oprogramowanie dla serwerów, serwery w chmu-
rze, oprogramowanie serwerów w chmurze, oprogramowa-
nie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytko-
we do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie 
do pobrania do przetwarzania w chmurze, urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych.

(210) 523912 (220) 2021 02 01
(731) HERBAL PHARMACEUTICALS  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Niepołomice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HERBEO

(531) 27.05.01, 26.04.15
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne,  
Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, Preparaty  
i artykuły higieniczne, Suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania-
mi dietetycznymi, 35 Marketing internetowy, Rozpowszech-
nianie reklam poprzez Internet, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Publikacja treści reklamowych, Przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych.

(210) 523920 (220) 2021 02 01
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYRALGINA

(531) 17.01.09, 27.05.01, 24.15.01, 27.05.02, 29.01.14, 26.04.09, 
26.11.03, 26.01.22, 02.01.16

(510),  (511) 5 Plastry rozgrzewające do celów medycznych, 
Naskórne plastry przylepne do celów medycznych, Plastry 
transdermalne, Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środ-
ki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suple-
menty diety dla ludzi.
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(210) 523923 (220) 2021 02 01
(731) GALERIA NOTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intu

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Ramy, Lustra (sre-
brzone szkło), Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon 
i zasłony do wnętrz, Sofy, Krzesła, Stoły i stoliki, Biurka, Łóż-
ka, Komody, Szafy i regały, Meble tarasowe (zewnętrzne),  
Fotele i krzesła biurowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące 
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, Statuetki, figurki, dzie-
ła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, 
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Kwietniki, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich 
jak: meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Sofy, 
Krzesła, Stoły i stoliki, Biurka, Łóżka, Komody, Szafy i rega-
ły, Meble tarasowe (zewnętrzne), Fotele i krzesła biurowe, 
Łóżka, pościel, materace, poduszki, Ramy, Lustra (srebrzone 
szkło), Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony 
do wnętrz, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, Statuetki, figurki, dzieła sztu-
ki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak 
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, Oświetlenie, 
Dywany i wykładziny dywanowe, Chodniki i maty, Grafiki, 
Lustra, Wieszaki, Zegary, Kwietniki, Pledy, Ceramika, Dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
Pokrowce i narzuty na meble, Zasłony, Wyroby tekstylne 
do wieszania na ścianach, Bielizna stołowa i pościelowa, 
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 42 Usłu-
gi projektowania wnętrz, Usługi projektowania umeblowa-
nia, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, 
Usługi doradztwa w zakresie dekoracji wnętrz, Wzornictwo 
i opracowywanie produktów, Usługi artystów grafików,  
Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Doradztwo w zakresie opracowywania 
produktów, Doradztwo w zakresie projektów technologicz-
nych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjne-
go, Grafika artystyczna, Planowanie projektu, Planowanie 
przestrzenne wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, Projektowanie architektonicz-
ne dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, elementów mebli 
i akcesoriów do mebli, Testowanie nowych mebli, Projekto-
wanie wnętrz komercyjnych, Przygotowywanie sprawozdań 
w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Sporządzanie 
raportów projektowych, Świadczenie usług w zakresie pro-
jektowania wnętrz budynków, Udzielanie informacji doty-
czących wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informacji 
w dziedzinie projektowania mebli, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania wnętrz, Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania mebli, Usługi w dziedzinie wzornictwa prze-
mysłowego i projektowania graficznego, Usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, Wzornictwo przemysło-
we i projektowanie graficzne.

(210) 523953 (220) 2021 02 02
(731) WRÓBEL-LUTZ MONIKA WYDAWNICTWO TATARAK, 

Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Wydawnictwo Tatarak
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobiera-
nia z Internetu, Książki elektroniczne do pobrania, Książ-
ki 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 malowa-
nia, Książki do rysowania, Książki drukowane w dziedzinie 
edukacji muzycznej, Książki edukacyjne, Książki fantasy, 
Książki kucharskie, Książki informacyjne, Książki niebele-
trystyczne, 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 roz-
kładanymi obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książ-
ki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce ścien-
nych materiałów, Podręczniki [książki], 35 Usługi klubów 
książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich książek, komik-
sów, książek dla dzieci, książek dla dzieci z elementem 
audio, gier, materiałów drukowanych, 41 Usługi klubów 
książki udzielających informacji z zakresu książek, Usługi 
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowa-
nych, 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 pi-
sanie tekstów, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kompu-
terowy skład drukarski [DTP], Konsultacje edytorskie, Mul-
timedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania 
gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedial-
ne wydania publikacji elektronicznych, Korekta rękopisów, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do po-
brania), Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowa-
nie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Inter-
necie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czaso-
pism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych on-line, Publikowanie 
książek i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, 
Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czaso-
pism, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, 
Publikowanie książek związanych z programami telewizyj-
nymi, Publikowanie książek związanych z technologią in-
formacyjną, Publikowanie książek związanych z rozrywką.

(210) 523955 (220) 2021 01 29
(731) GAŁĘZIA MAGDALENA ARTMAGIA, Wrocław
(540) (znak słowny)
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(540) Miłozwierz
(510), (511) 41 Publikowanie, Sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Usługi pisania blogów, Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych.

(210) 523956 (220) 2021 02 02
(731) MASDIAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hempekspert
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Testowa-
nie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.

(210) 523968 (220) 2021 02 02
(731) POCZTA PAULINA COSMOMEDICAL KOSMETOLOGIA 

ESTETYCZNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CosmoMedical Clinic

(531) 01.15.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych 
on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyj-
nymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji cia-
ła, Zabiegi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Zabiegi depilacyjne, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, La-
serowy zabieg kosmetyczny pajączków, Zabiegi kosmetyczne 
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów na cellulitis, Kosmetyczny 
zabieg laserowy na wzrost włosów, Usługi w zakresie zabie-
gów upiększających, Usługi solariów i salonów oferujących za-
biegi brązujące, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla 
ciała, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Zabiegi 
higieniczne dla ludzi, Doradztwo dotyczące kosmetyków, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie 
laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za po-
mocą lasera, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do ce-
lów kosmetycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na twarz, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia.

(210) 523969 (220) 2021 02 02
(731) CIELAK KRYSTIAN, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEGAR F

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.01.04, 27.01.25, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elek-
troniki użytkowej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
elektroniki użytkowej.

(210) 523970 (220) 2021 02 02
(731) MILAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARCI PLASTER

(531) 03.06.06, 24.15.08, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 27.05.17, 
25.01.01, 29.01.13

(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie 
preparatów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty me-
dyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Serum łagodzą-
ce do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze], 
Środki nawilżające do użytku medycznego, Suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów.

(210) 523973 (220) 2021 02 02
(731) MILAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CZARCI PLASTER
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie 
preparatów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty me-
dyczne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Serum łagodzą-
ce do skóry [lecznicze], Serum kojące dla skóry [lecznicze], 
Środki nawilżające do użytku medycznego, Suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów.

(210) 523976 (220) 2021 02 02
(731) VYRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKILL FACTOR
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.09
(510), (511) 38 Emisja sygnału telewizyjnego, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych oraz au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, Obsługa przekazu 
dźwięku i obrazu, Obsługa przekazu cyfrowego, Organizacja 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfro-
wego, Rozpowszechnianie programów i informacji za po-
średnictwem sieci informatycznych - Internetu, Przekazywa-
nie obrazu i dźwięku za pośrednictwem sygnału satelitar-
nego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Emisja 
i transmisja telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 
i konkursów, Umożliwienie dostępu do stron www za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny 
portal telewizyjny, 41 Organizacja rozrywkowych widowisk, 
Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, Organizacja teleturniejów, kon-
kursów i imprez rozrywkowych i edukacyjnych, Organizacja 
audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie 
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji 
i Internetu.

(210) 523978 (220) 2021 02 02
(731) KOWALSKI KAMIL PIKITIKI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KIZIACZKI
(510), (511) 20 Szpulki drewniane do przędzy, nici jedwab-
nych, sznurka, Wieszaki do ubrań, Ozdobne statuetki wy-
konane z drewna, Ozdobne figurki wykonane z drewna, 
Ozdoby i dekoracje wykonane z drewna i tworzyw sztucz-
nych zawarte w tej klasie, 26 Cekiny, Frędzle, Falbanki koron-
kowe, Emblematy wyszywane, Dodatki do odzieży, Artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Kokardy, rozety, Kora-
liki ceramiczne, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki do ozda-
biania, Koronkowe ozdoby, Kwiaty sztuczne, Ozdobne pla-
kietki, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], Strusie 
pióra, Sznurki do ozdabiania, Sztuczne kwiaty w bukietach, 
Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin, Sztucz-
ne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne owoce, Sztuczne 
rośliny, Sztuczne warzywa, Tekstylne kokardy do pakowania 
prezentów, Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, Wstąż-
ki, Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy.

(210) 523993 (220) 2021 02 02
(731) MAŁETKA PIOTR, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) COLBERG
(510), (511) 30 Czekolada pitna, Czekoladowe napoje spo-
żywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
Esencje kawowe, Gotowe napoje kawowe, Kawa, Kawa aro-
matyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa niepalona, Kawa 
mielona, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie cze-
kolady, z mlekiem, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, 
Napoje na bazie kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje 
składające się głównie z kawy, Palone ziarna kawy, Substy-
tut kawy na bazie cykorii, Lody, 32 Piwo i produkty piwo-
warskie, Drinki na bazie piwa, Imitacja piwa, Czarne piwo 
- piwo ze słodu palonego, Brzeczka słodowa, Brzeczka piw-
na, Barley Wine - piwo, Ale o smaku kawy, Ale - rodzaj piwa 
angielskiego, Napoje bezalkoholowe, Cydr bezalkoholowy, 
Aperitify bezalkoholowe, Wody, Woda niegazowana, Woda 
mineralna - napoje, Woda - napoje, Woda gazowana, Woda 
aromatyzowana, Woda gazowana - woda sodowa, Preparaty 
do produkcji wody gazowanej, Woda kokosowa jako napój, 

Woda mineralizowana - napoje, Woda mineralna, Wody mi-
neralne jako napoje, Gazowana woda mineralna, Aromaty-
zowane napoje gazowane, Napój imbirowy, Lemoniada, 
Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane 
aromatyzowane herbatą, Napoje na bazie piwa, Piwo bez-
alkoholowe, Piwa smakowe, Napoje odalkoholizowane, Na-
poje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Koktajle jako bezal-
koholowe napoje owocowe, Piwo, Piwo słodowe, Porter jako 
rodzaj mocnego, ciemnego piwa, Shandy jako napój składa-
jący się z piwa i lemoniady, Napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholo-
we aromatyzowane napoje gazowane, 43 Bary, Bary przeką-
skowe, Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Herbaciarnie, Ka-
feterie - bufety, Kawiarnia, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Organizowanie bankietów, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowa-
nie 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 ba-
rach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych.

(210) 524004 (220) 2021 02 01
(731) FUTURA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Futura Cargo Forwarding and Transport

(531) 29.01.01, 27.05.01, 07.11.10
(510), (511) 39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Dostar-
czanie przesyłek, Usługi transportu drogowego, Usługi w za-
kresie organizowania transportu drogowego, Usługi spedy-
cyjne, Usługi magazynowe, Składowanie towarów.

(210) 524008 (220) 2021 02 03
(731) Deng Junxiong, Zhenjiang Village, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hanke

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 18 Szkolne (torby -), Torby szkolne na książki, 
Plecaki, Portfele, Torby naramienne dla dzieci, Małe torby dla 
mężczyzn, Artykuły podróżne [walizki, torby], Kufry i torby 
podróżne, Niewielkie torby podróżne, Sportowe torby, Tor-
by i portfele skórzane, Torby na garnitury, koszule i sukienki, 
Torby na kółkach, Torby na odzież sportową, Torby na ubra-
nia, Torby podróżne [podręczne], Torby szkolne [z paskiem 
na ramię], Torby sportowe, Torby podróżne o małej objętości, 
Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne wyko-
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nane z imitacji skóry, Torby podróżne wykonane z tworzyw 
sztucznych, Torby [pokrowce] na ubrania do podróży, Torby 
typu kufry podróżne, Torby turystyczne, Walizy, torby po-
dróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenosze-
nia, Torebki, Uchwyty do toreb, Uchwyty do walizek.

(210) 524011 (220) 2021 02 03
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E EKOBOHATERZY

(531) 26.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama i promocja w celu podnoszenia po-
ziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Reklama 
i promocja w celu podnoszenia poziomu świadomości eko-
logicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony interneto-
wej on-line, Reklama i promocja w celu aktywizacji społe-
czeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
Reklama i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa dla 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednic-
twem strony internetowej on-line, Analiza świadomości 
społecznej w zakresie ekologii, Kampanie marketingowe 
w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej  
on-line, 41 Doradztwo zawodowe, edukacja, fotografia, or-
ganizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, semina-
riów, warsztatów, wystaw, lekcji edukacyjnych, Organizo-
wanie, obsługa i prowadzenie konkursów, zawodów, gier, 
Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie 
informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, 
dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i roz-
rywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, 
filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane 
przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje 
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie i publi-
kowanie tekstów innych niż teksy reklamowe, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie arkuszy 
informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism inter-
netowych, druków, również w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Informacja o edukacji, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
usługi rozrywki i nauczania, Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, testy edukacyjne, Webquesty, Testy 
wiedzy wymagającej znalezienia informacji w Internecie.

(210) 524033 (220) 2021 02 01
(731) STAPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stapar

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 1 Płyny chłodzące do chłodnic pojazdów, 
3 Spryskiwacze szyb samochodowych (płyny do -), Mydła, 
Mydła do użytku domowego, Mydła toaletowe, 5 Mydła  
dezynfekujące, Preparaty do dezynfekcji rąk.

(210) 524038 (220) 2021 02 03
(731) PASZKOWSKI ANDRZEJ SMARTBANDY.PL,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) SmartB
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
związane z akcesoriami do rowerów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi 
informacyjne dla konsumentów.

(210) 524044 (220) 2021 02 03
(731) AMBROŻEWICZ MIROSŁAW M SYSTEMS, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA ŚWIATŁA

(531) 27.05.01, 13.01.17
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, In-
stalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do chłodze-
nia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
do obróbki przemysłowej, Filtry do użytku przemysłowego 
i domowego, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje jądro-
we, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia 
do transportu gazów spalinowych, Sprzęt do gotowania, 
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności 
i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku 
osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki i zapalar-
ki, Urządzenia do suszenia, Urządzenia do zapłonu.

(210) 524045 (220) 2021 02 03
(731) MEDSTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASINOS
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama 
prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenc-
kich dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień  
on-line, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi marketingowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
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w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następujących 
towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Środki 
farmaceutyczne, Leki, Produkty lecznicze, Suplementy diety,  
Kosmetyki, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do mycia 
i pielęgnowania ciała, Mydła, Preparaty i artykuły higienicz-
ne, Produkty higieniczne dla kobiet, Pieluchy dla niemowląt 
i dorosłych, Majtki chłonne, Pieluchomajtki, Podkłady, Podpa-
ski, Wkładki higieniczne, Chusteczki, Śliniaki, Środki dezynfek-
cyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne, Preparaty do dezyn-
fekcji, Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty do dezynfekcji 
powierzchni, Preparaty do dezynfekcji narzędzi, Maty dezyn-
fekcyjne, Chusteczki do dezynfekcji, Preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, Środki czystości, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Odzież ochronna, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Odzież 
ochronna do celów medycznych, Maseczki ochronne, Maski 
tlenowe, Odzież medyczna, Rękawice ochronne, Rękawice 
medyczne, Ochraniacze na obuwie, Czepki, Fartuchy, Maski 
i przyłbice, Opatrunki medyczne, Materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Igły, Strzykawki, Opatrunki, Bandaże, Kompresy, 
Plastry, Gaza, Środki opatrunkowe pierwszej pomocy, Wata, 
Waciki, Aparatura medyczna, Sprzęt medyczny, Akcesoria 
do aparatury medycznej, Akcesoria do USG i EKG, Ciśnienio-
mierze, Wagi, Termometry, Pulsometry, Pulsyksymetry, Żele 
do USG, EKG i Holtera, Preparaty i artykuły medyczne, Prepa-
raty i materiały diagnostyczne, Zaopatrzenie medyczne, Wy-
roby i akcesoria medyczne, Cewniki, Dreny, Przyrządy chirur-
giczne, Podkłady medyczne, Sondy, Worki do zbiórki moczu, 
Diety do sondy, Pojemniki na mocz, Baseny sanitarne, Kaczki 
sanitarne, Szpatułki laryngologiczne, Kieliszki do podawania 
leków, Miski, Pojemniki na kał, Pojemniki na odpady, Wenflo-
ny, Zestawy do przetoczeń, Stazy uciskowe, Kraniki do zesta-
wów do przetoczeń, Wgłębniki żołądkowe, Temblaki.

(210) 524047 (220) 2021 02 03
(731) MEDSTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MEDSTORY
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama 
prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenc-
kich dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień 
on-line, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi marketingowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następują-
cych towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
środki farmaceutyczne, leki, produkty lecznicze, suplementy 
diety, kosmetyki, środki do higieny jamy ustnej, preparaty 
do mycia i pielęgnowania ciała, mydła, preparaty i artyku-
ły higieniczne, produkty higieniczne dla kobiet, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, majtki chłonne, pieluchomajtki, 
podkłady, podpaski, wkładki higieniczne, chusteczki, śliniaki, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne, pre-
paraty do dezynfekcji, preparaty do dezynfekcji rąk, prepa-
raty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji 
narzędzi, maty dezynfekcyjne, chusteczki do dezynfekcji, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki czystości, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, odzież ochronna, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego 

i pacjentów, odzież ochronna do celów medycznych, ma-
seczki ochronne, maski tlenowe, odzież medyczna, rękawi-
ce ochronne, rękawice medyczne, ochraniacze na obuwie, 
czepki, fartuchy, maski i przyłbice, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, igły, strzykawki, opatrunki, 
bandaże, kompresy, plastry, gaza, środki opatrunkowe pierw-
szej pomocy, wata, waciki, aparatura medyczna, sprzęt me-
dyczny, akcesoria do aparatury medycznej, akcesoria do USG 
i EKG, ciśnieniomierze, wagi, termometry, pulsometry, pul-
soksymetry, żele do USG, EKG i Holtera, preparaty i artykuły 
medyczne, preparaty i materiały diagnostyczne, zaopatrze-
nie medyczne, wyroby i akcesoria medyczne, cewniki, dreny, 
przyrządy chirurgiczne, podkłady medyczne, sondy, worki 
do zbiórki moczu, diety do sondy, pojemniki na mocz, base-
ny sanitarne, kaczki sanitarne, szpatułki laryngologiczne, kie-
liszki do podawania leków, miski, pojemniki na kał, pojemniki 
na odpady, wenflony, zestawy do przetoczeń, stazy uciskowe, 
kraniki do zestawów do przetoczeń, wgłębniki żołądkowe, 
temblaki, 44 Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, 
Medyczne badania osób, Organizowanie leczenia medycz-
nego, Pomoc medyczna, Przeprowadzanie diagnozy chorób, 
Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie 
informacji medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnie-
niowych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrod-
nieniowych, Usługi farmaceutyczne, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
lecznicze, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie leczenia 
medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Wykonywanie badań medycznych, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego.

(210) 524051 (220) 2021 02 03
(731) MEDSTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS MedStory

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing 
handlowy [inny niż sprzedaż], Promocja sprzedaży, Reklama, 
Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama 
prasowa, Reklama za pośrednictwem Internetu, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenc-
kich dotyczących produktów, Usługi w zakresie zamówień 
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on-line, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych i sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi marketingowe, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, 
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu, następują-
cych towarów: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
środki farmaceutyczne, leki, produkty lecznicze, suplementy 
diety, kosmetyki, środki do higieny jamy ustnej, preparaty 
do mycia i pielęgnowania ciała, mydła, preparaty i artyku-
ły higieniczne, produkty higieniczne dla kobiet, pieluchy 
dla niemowląt i dorosłych, majtki chłonne, pieluchomajtki, 
podkłady, podpaski, wkładki higieniczne, chusteczki, śliniaki, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki sanitarne, pre-
paraty do dezynfekcji, preparaty do dezynfekcji rąk, prepa-
raty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji 
narzędzi, maty dezynfekcyjne, chusteczki do dezynfekcji, 
preparaty do czyszczenia i odświeżania, środki czystości, 
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, odzież ochronna, 
odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego 
i pacjentów, odzież ochronna do celów medycznych, ma-
seczki ochronne, maski tlenowe, odzież medyczna, rękawi-
ce ochronne, rękawice medyczne, ochraniacze na obuwie, 
czepki, fartuchy, maski i przyłbice, opatrunki medyczne, ma-
teriały opatrunkowe i aplikatory, igły, strzykawki, opatrunki, 
bandaże, kompresy, plastry, gaza, środki opatrunkowe pierw-
szej pomocy, wata, waciki, aparatura medyczna, sprzęt me-
dyczny, akcesoria do aparatury medycznej, akcesoria do USG 
i EKG, ciśnieniomierze, wagi, termometry, pulsometry, pul-
soksymetry, żele do USG, EKG i Holtera, preparaty i artykuły 
medyczne, preparaty i materiały diagnostyczne, zaopatrze-
nie medyczne, wyroby i akcesoria medyczne, cewniki, dreny, 
przyrządy chirurgiczne, podkłady medyczne, sondy, worki 
do zbiórki moczu, diety do sondy, pojemniki na mocz, base-
ny sanitarne, kaczki sanitarne, szpatułki laryngologiczne, kie-
liszki do podawania leków, miski, pojemniki na kał, pojemniki 
na odpady, wenflony, zestawy do przetoczeń, stazy uciskowe, 
kraniki do zestawów do przetoczeń, wgłębniki żołądkowe, 
temblaki, 44 Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Informacja medyczna, Konsultacje medyczne, 
Medyczne badania osób, Organizowanie leczenia medycz-
nego, Pomoc medyczna, Przeprowadzanie diagnozy chorób, 
Świadczenie usług medycznych, Udostępnianie informacji 
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie 
informacji medycznej, Usługi diagnostyki medycznej [testy 
i analizy], Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnie-
niowych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrod-
nieniowych, Usługi farmaceutyczne, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi 
lecznicze, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie leczenia 
przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu 
zdrowia, Usługi opieki medycznej, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie analiz medycznych, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie leczenia 
medycznego, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Wykonywanie badań medycznych, Wypożyczanie sprzętu 
medycznego.

(210) 524066 (220) 2021 02 02
(731) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Fizykoterapia, Szpitale.

(210) 524068 (220) 2021 02 02
(731) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Fizykoterapia, Szpitale.

(210) 524069 (220) 2021 02 02
(731) PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND

(531) 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Fizykoterapia, Szpitale.

(210) 524074 (220) 2021 02 02
(731) KALINOWSKI ADAM MELMAK, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) melmak

(531) 01.05.25, 01.13.05, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Kampanie marketin-
gowe, Marketing dotyczący promocji, Usługi agencji mar-
ketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Analiza 
trendów marketingowych, Marketing internetowy, Pomoc 
w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi rekla-
mowe i marketingowe on-line, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych do celów marketingowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek in-
ternetowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Projektowanie ma-
teriałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów re-
klamowych i promocyjnych, Przygotowywanie audiowizu-
alnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie 
reklam, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi w zakresie 
tworzenia marki’(reklama i promocja), Usługi w zakresie stra-
tegii rozwoju marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społeczno-
ściowych, Usługi zarządzania społecznością on-line, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Produkcja nagrań wideo do celów re-
klamowych, Reklama zewnętrzna, Przygotowywanie i pre-
zentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, 
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, 
Usługi w zakresie oceny marki, Organizowanie imprez w ce-
lach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw 
i imprez do celów handlowych lub reklamowych, 41 Orga-
nizowanie konkursów, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 42 Usłu-
gi w zakresie projektowania marki, Projektowanie graficzne, 
Projektowanie druków, Projektowanie opakowań, Projek-
towanie produktów, Projektowanie stron internetowych, 
Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie ozdobnego 
opracowania graficznego, Projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, Projektowanie i opracowywanie stron 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, Tworzenie, utrzy-
mywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, 
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Two-
rzenie stron internetowych, Usługi ilustrowania graficznego 
na rzecz osób trzecich, Usługi graficzne, Projektowanie gra-
ficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie 
znaków, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Pro-
jektowanie znaków towarowych, Projektowanie i tworzenie 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.

(210) 524076 (220) 2021 02 02
(731) GOLONKO PIOTR, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GP-bud

(531) 27.05.01, 24.17.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 37 Usługi budowlane.

(210) 524077 (220) 2021 02 02
(731) KILINÇ SEYDI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IKNOW YOU KNOW

(531) 03.05.07, 03.05.20, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
męska, Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 524083 (220) 2021 02 04
(731) BERNAT KAMIL, Krotoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power FOOD

(531) 01.15.03, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 14.01.10, 15.09.12, 
27.05.01, 27.05.08, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herba-
tami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyprawami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyprawami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mieszankami owoców 
suszonych (bakalie), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z mieszankami owoców suszonych (bakalie).

(210) 524098 (220) 2021 02 03
(731) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Huta Żabiowolska
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 01.15.03, 26.11.12, 26.05.01, 26.05.13, 29.01.12
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane wielofunkcyjne narzędzia 
i przyrządy do prac pod napięciem oraz części do nich,  
Hybrydowe narzędzia ręczne.

(210) 524100 (220) 2021 02 03
(731) INFO-EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFO-EKSPERT Rok założenia 1992

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Książki, katalogi, 
czasopisma, 35 Udostępnienie baz danych informatycznych 
oraz wyceny handlowe, 42 Badania techniczne, opinie i eks-
pertyzy motoryzacyjne, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 524102 (220) 2021 02 03
(731) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Huta Żabiowolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hubix SAFETY IN POWER

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 8 Ręcznie sterowane wielofunkcyjne na-
rzędzia i przyrządy do prac pod napięciem oraz części 
do nich, 9 Hełmy ochronne i zabezpieczające, elektrycz-
nie izolowane.

(210) 524111 (220) 2021 02 04
(731) ŁUKASZUK ZENON PRACOWNIA CUKIERNICZA 

IRENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CUKIERNIA Irena

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogur-
ty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Dekoro-
wanie ciast, Dekorowanie żywności, Herbaciarnie, Kafeterie 
[bufety], Kawiarnia, Lodziarnie, Koktajlbary, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizowanie bankietów, Restaura-
cje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napo-
jów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi 
barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
z sokami, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, 
Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos.

(210) 524117 (220) 2021 02 04
(731) C&C PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC WINGUARD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 9 Systemy automatyki domowej i przemysłowej 
w zakresie przeciwpożarowym, Systemy zarządzania budyn-
kami w zakresie przeciwpożarowym, Systemy monitorowa-
nia alarmów, Systemy gaśnicze, Systemy alarmowe, Urządze-
nia kontrolno - sterujące do systemów przeciwpożarowych, 
urządzenia kontrolno - sterujące do systemów oddymiania, 
Systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnianiem się gazu, 
zadymianiem i pożarem, Urządzenia elektroniczne do mo-
nitoringu, Urządzenia do ochrony i nadzoru, Urządzenia 
do wykrywania pożaru, Alarmy pożarowe, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy i kontroli urządzeń przeciwpoża-
rowych i oddymiających.

(210) 524118 (220) 2021 02 04
(731) HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń
(540) (znak słowny)
(540) Lekki Oddech Hebda
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Aromaty - olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Esencje eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki do aro-
materapii do użytku kosmetycznego, Olejki eteryczne, Olejki 
naturalne do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olej-
ki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, 
Produkty perfumeryjne, esencjonalne olejki, Roślinne olej-
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ki eteryczne, Zmieszane olejki eteryczne, Olejki eteryczne 
na kojenie nerwów, Olejki eteryczne do użytku w produkcji 
wyrobów zapachowych, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Esencje i olejki eteryczne, Olejki do perfum 
i zapachów, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu 
roztworu inhalacyjnego, Preparaty aromaterapeutyczne, 
Preparaty do kąpieli, Aromatyczne olejki do kąpieli, Aroma-
ty- olejki aromatyczne, Preparaty zapachowe, Kosmetyki,  
Kosmetyki w formie olejków, Olejki eteryczne o zastosowa-
niu kosmetycznym, Mydła i żele, Mydło perfumowane, Mydła 
w płynie do kąpieli, Mydła kosmetyczne, Mydła, Sole do ką-
pieli, Sole zapachowe do kąpieli, Olejek do kąpieli, Żel do ką-
pieli, Olejki i płyny do masażu, Płyny do kąpieli w pianie, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty do ką-
pieli w pianie, Olejki do masażu ciała, Preparaty do kąpieli 
i pod prysznic, Żele do ciała, Kremy do aromaterapii, Pojem-
niki z substancjami zapachowymi, Preparaty perfumeryjne, 
Produkty perfumeryjne, Substancje aromatyczne do zapa-
chów, Substancje zapachowe do użytku osobistego, Zapa-
chy, Zapachy do ciała, Preparaty toaletowe, Środki perfume-
ryjne i zapachowe, Środki zapachowe do celów domowych, 
Zapachowe woski, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji 
ciała, Maści nielecznicze, Olejki do kąpieli nielecznicze, Olej-
ki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, 
Woski do masażu, Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, 
4 Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece zapa-
chowe, Świeczki do podgrzewaczy, 5 Suplementy diety, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kremy ziołowe 
do celów medycznych, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów 
medycznych, Maści lecznicze do stosowania na skórę, Mie-
szanki ziołowe do użytku medycznego, Mieszanki na kaszel, 
Maści lecznicze, Preparaty farmaceutyczne do inhalatorów, 
Odświeżacze powietrza, Sole mineralne do kąpieli, Sole mi-
neralne do celów medycznych, Olejki lecznicze, Preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecz-
nicze, Produkty farmaceutyczne do leczenia chorób dróg 
oddechowych, Preparaty farmaceutyczne stosowane w za-
pobieganiu zaburzeń systemu oddechowego, Preparaty far-
maceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddecho-
wego, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddecho-
we, Wziewne preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób 
i zaburzeń układu oddechowego, Środki udrożniające górne 
drogi oddechowe w kapsułkach, Środki udrożniające górne 
drogi oddechowe, Świeczki do masażu do celów terapeu-
tycznych, Plastry rozgrzewające do celów medycznych, Pre-
paraty medyczne, Substancje używane do inhalacji, 44 Aro-
materapia, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 524123 (220) 2021 02 04
(731) SZYPKA KRYSTIAN, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKA ŻEGLARSKA BITWA O GOTLAND

(531) 01.17.12, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Szkolenia żeglarskie, Prowadzenie warszta-
tów, szkoleń, Organizowanie wyścigów łodzi żaglowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizacja zawodów 
żeglarskich, Organizacja regat żeglarskich, Organizowanie, 
przygotowywanie i prowadzenie regat, Organizowanie 
wyścigów łodzi, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Rozrywka w postaci wyścigów jachtów.

(210) 524164 (220) 2021 02 04
(731) MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA, Okartowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA OKARTOWO MSR 

ŚNIARDWY

(531) 18.04.02, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 39 Usługi ratownictwa.

(210) 524186 (220) 2021 02 05
(731) PHAM HUONG VAN BUBBLE TEA 7 HUONG VAN 

PHAM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Miltonia
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Fulary [artykuły odzie-
żowe], Kurtki [odzież], Odzież, Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież dla chłopców, Narzutki na ramiona 
[odzież], Odzież dziana, Odzież dziewczęca, Odzież go-
towa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kasz-
mirowa, Odzież lniana, Odzież męska, damska i dziecię-
ca, Odzież tkana, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, 
Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia dla 
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzch-
nia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież 
wierzchnia dla pań, Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski 
na szyję [części odzieży], Opaski na głowę [odzież], Pa-
ski [odzież], Paski materiałowe [odzież], Poszetki [odzież],  
Pulowery bez rękawów [odzież], Swetry [odzież], Szale 
boa [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież],  
Tradycyjna odzież wietnamska, 41 Usługi wydawnicze w za-
kresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze (w tym elek-
troniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w Internecie.

(210) 524195 (220) 2021 02 05
(731) TESTPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Babimost
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) testportal

(531) 26.03.23, 26.01.03, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyj-
ne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogra-
mowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputero-
we dla dzieci, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzo-
nej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramo-
wanie edukacyjne prezentujące instrukcje do gier, Oprogra-
mowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, Oprogra-
mowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, Pro-
gramy komputerowe do celów edukacji, Roboty edukacyjne, 
Środki edukacyjne do pobrania, 16 Drukowane materiały edu-
kacyjne, Ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, 
Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki 
edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażo-
we, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Modele 
anatomiczne do celów instruktażowych i edukacyjnych, Mo-
dele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, Podręczniki 
edukacyjne, Publikacje edukacyjne, 35 Administrowanie pro-
gramami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Doradztwo za-
wodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Infor-
macje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradz-
two edukacyjne i szkoleniowe), 41 Akredytacja [certyfikacja] 
osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, 
Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla 
osób trzecich, Badania edukacyjne, Budowanie zespołu (edu-
kacja), Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, 
Degustacje win [usługi edukacyjne], Doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie edukacji, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [eduka-
cja], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, 
Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elek-
tronicznych, Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii samo-
chodowej, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, Edukacja (informacje dotyczące -), Edukacja 
(informacje o -), Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], 
Edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja 
przedszkolna, Edukacja religijna, Edukacja, rozrywka i sport, 
Edukacja sportowa, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja 
w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja w dzie-
dzinie przetwarzania danych, Edukacja w zakresie bezpie-
czeństwa drogowego, Edukacja w zakresie świadomości ru-
chowej, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa dla mło-
dych ludzi, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Edukacyjne 
usługi doradcze, Egzaminy edukacyjne dla użytkowników 
chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów,  
Egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów, 
Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych, Informacja 
dotycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacje do-
tyczące edukacji sportowej, Informacje dotyczące kariery za-
wodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edu-
kacyjne i szkoleniowe), Konkursy (organizowanie -) [edukacja 
lub rozrywka], Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy 
edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy edukacyjne 

w dziedzinie branży turystycznej, Kursy edukacyjne z zakwa-
terowaniem związane z łucznictwem, Kursy edukacyjne z za-
kwaterowaniem związane z kajakarstwem, Kursy edukacyjne 
z zakwaterowaniem dotyczące spuszczania się po linie, Kursy 
edukacyjne z zakwaterowaniem związane z wędrówkami 
górskimi, Kursy edukacyjne związane z automatyzacją, Kursy 
edukacyjne związane z ubezpieczeniami, Medyczne usługi 
edukacyjne, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Oddziały 
opieki dziennej [edukacyjne], Opracowywanie kursów eduka-
cyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyj-
nych, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organi-
zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organiza-
cja egzaminów [edukacja], Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, 
Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów 
edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Organizacja sympozjów dotyczą-
cych edukacji, Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie corocznych konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodni-
kiem, Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie 
festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie gier eduka-
cyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowa-
dzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, Organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyj-
nych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultu-
ralnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Or-
ganizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie 
seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie semina-
riów związanych z edukacją, Organizowanie seminariów edu-
kacji ustawicznej, Organizowanie seminariów edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie spotkań z dziedziny edukacji, Organizowanie sympo-
zjów edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach edukacyjnych, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, Orga-
nizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie zjazdów edukacyjnych, 
Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie seminariów 
w celach edukacyjnych, Planowanie wykładów w celach edu-
kacyjnych, Pokazy edukacyjne, Produkcja edukacyjnych na-
grań dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych progra-
mów telewizyjnych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, 
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Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruk-
tażowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
do celów edukacyjnych, Produkcja taśm wideo do użytku fir-
mowego podczas szkoleń edukacyjnych z zarządzania, Pro-
dukowanie taśm wideo na użytek korporacyjny w zakresie 
edukacyjnego treningu korporacyjnego, Programy edukacyj-
ne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Prowadze-
nie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, 
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych wy-
cieczek z przewodnikiem, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych z biznesu, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakre-
su nauk ścisłych, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczą-
cych zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych w zakresie inżynierii, Prowadzenie kur-
sów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych zwią-
zanych z branżą turystyczną, Prowadzenie kursów instrukta-
żowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi 
i dorosłych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczą-
cych zagadnień medycznych, Prowadzenie warsztatów edu-
kacyjnych w dziedzinie biznesu, Prowadzenie wystaw w ce-
lach edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyj-
nych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach 
do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z prze-
wodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesny-
mi osobistościami w celach edukacyjnych, Przygotowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, Przyznawanie świadectw 
edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie przewodników eduka-
cyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Seminaria 
edukacyjne, Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, Seminaria edukacyjne dotyczące procedur docho-
dzeniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjer-
skich, Sprawdziany edukacyjne, Świadczenie usług edukacyj-
nych dotyczących biologii, Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych ze sprawnością fizyczną, Świadczenie usług edu-
kacyjnych w zakresie zdrowia, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych z dietą, Świadczenie usług edukacyjno-roz-
rywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, Sympozja 
związane z edukacją, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w za-
kresie edukacji komputerowej, Testy edukacyjne, Tworzenie 
[opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udo-
stępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia 
i sprawności fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do przeprowadzania egzaminów edukacyjnych, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, 
sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Udzie-
lanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informa-
cji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, Usługi doradcze dotyczące edukacji 
i szkoleń, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie-
rownictwa i personelu, Usługi doradcze w zakresie edukacji 
dotyczące księgowości, Usługi doradcze w zakresie edukacji, 
Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi dotyczące edukacji 
technologicznej, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacji 

dla dorosłych, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacji 
na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czyta-
nia i pisania, Usługi edukacji percepcyjnej, Usługi edukacji reli-
gijnej, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone po-
przez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edu-
kacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi edukacyjne dla do-
rosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące farmacji, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
odnoszące się do księgowości, Usługi edukacyjne dla doro-
słych dotyczące audytu, Usługi edukacyjne dla dorosłych do-
tyczące bankowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące zagadnień środowiskowych, Usługi edukacyjne dla do-
rosłych dotyczące własności intelektualnej, Usługi edukacyjne 
dla dorosłych dotyczące handlu, Usługi edukacyjne dla du-
chowieństwa, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Usługi edu-
kacyjne dla przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące zastoso-
wania oprogramowania komputerowego, Usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, Usługi edukacyjne dotyczące komputerów, 
Usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne 
dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące 
magnetyzmu ajurwedyjskiego, Usługi edukacyjne dotyczące 
handlu, Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, Usługi edu-
kacyjne dotyczące użycia komputerów w działalności gospo-
darczej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania systemów kom-
puterowych, Usługi edukacyjne dotyczące zawodu weteryna-
rza, Usługi edukacyjne dotyczące religii, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne 
dotyczące systemów komputerowych, Usługi edukacyjne do-
tyczące zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące nadużywania 
substancji uzależniających, Usługi edukacyjne dotyczące roz-
woju religijnego, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony śro-
dowiska, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania 
komputerowego, Usługi edukacyjne dotyczące drukowania 
zdjęć, Usługi edukacyjne dotyczące projektowania, Usługi 
edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, Usługi eduka-
cyjne dotyczące medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące pi-
sania programów komputerowych, Usługi edukacyjne doty-
czące przemysłu, Usługi edukacyjne dotyczące nadużywania 
narkotyków, Usługi edukacyjne dotyczące technologii infor-
macyjnej, Usługi edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, 
Usługi edukacyjne dotyczące informatyki kwantowej, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe dotyczące sztuki i rękodzieła, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
związane z grami, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z BHP, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządza-
niem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe związane z zarządzaniem majątkiem nieruchomym, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odno-
szące się do służby zdrowia, Usługi edukacyjne klubów, Usługi 
edukacyjne mające na celu zapobieganie ślepocie, Usługi 
edukacyjne odnoszące się do usług w zakresie jakości, Usługi 
edukacyjne oparte na systemach komputerowych, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne 
świadczone przez instytuty szkolnictwa wyższego, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edukacyjne 
świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków ob-
cych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie 
nauczania aktorstwa, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły w zakresie nauczania historii sztuki, Usługi edukacyjne 
świadczone przez radio, Usługi edukacyjne świadczone dla 



80 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT11/2021

dzieci, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem pro-
gramów telewizyjnych, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem telewizji, Usługi edukacyjne świadczone przez 
placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świadczone 
przez turystyczne placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania szkiców bu-
dowlanych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły śred-
nie wyższego poziomu, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły wyższe, Usługi edukacyjne świadczone przez uniwer-
sytety, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla 
osób wymagających specjalnej opieki, Usługi edukacyjne 
świadczone przez asystentów dla osób wymagających spe-
cjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świadczone przez in-
stytuty doskonalenia zawodowego, Usługi edukacyjne świad-
czone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne świadczone 
przez wyższe uczelnie [akademie], Usługi edukacyjne w po-
staci kursów na poziomie uniwersyteckim, Usługi edukacyjne 
w postaci muzycznych programów telewizyjnych, Usługi 
edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edu-
kacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi 
edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi 
edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, Usługi edukacyj-
ne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyjne w szko-
łach średnich, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi 
edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi edukacyjne 
w zakresie bankowości, Usługi edukacyjne w zakresie przeka-
zywania metod nauczania przetwarzania danych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie zapewniania kursów instruktażowych, 
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyj-
nych, Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, 
Usługi edukacyjne w zakresie sztuki, Usługi edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska, Usługi edukacyjne w zakresie mu-
zyki, Usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, Usłu-
gi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Usługi edu-
kacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne 
w zakresie rozwoju duchowego, Usługi edukacyjne w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym, Usługi eduka-
cyjne w zakresie fotografii, Usługi edukacyjne w zakresie na-
uczania aktorstwa, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, 
Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod naucza-
nia języków, Usługi edukacyjne wspomagane komputerowo 
w dziedzinie zarządzania biznesowego, Usługi edukacyjne 
z zakresu kina, Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, Usługi 
edukacyjne z zakresu uczenia pisania ręcznego, Usługi eduka-
cyjne z zakresu sztuki teatralnej, Usługi edukacyjne z zakresu 
uczenia pisania na klawiaturze, Usługi edukacyjne z zakresu 
nauczania technik transkrypcyjnych, Usługi edukacyjne z za-
kresu medycyny, Usługi edukacyjne zapewniające instruktaż 
z polityki gruntowej, Usługi edukacyjne zapewniające instruk-
taż z podatków od nieruchomości, Usługi edukacyjne zapew-
niające warsztaty z podatków od nieruchomości, Usługi edu-
kacyjne zapewniające warsztaty z polityki gruntowej, Usługi 
edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Usługi 
edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, Usługi edu-
kacyjne związane z piwowarstwem, Usługi edukacyjne zwią-
zane z zoologią, Usługi edukacyjne związane z modelowa-
niem, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności 
umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z branżą 
ogrodniczą, Usługi edukacyjne związane z wodą, Usługi edu-
kacyjne związane ze świadczeniem usług restauracyjnych, 
Usługi edukacyjne związane z zadowoleniem klienta, Usługi 
edukacyjne związane z kuchnią japońską, Usługi edukacyjne 
związane z enologią, Usługi edukacyjne związane ze szkole-
niem sprzedażowym, Usługi edukacyjne związane ze skróto-
wym systemem zapisu, Usługi edukacyjne związane z jogą, 
Usługi edukacyjne związane z zanieczyszczeniem wody, Usłu-
gi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi 

edukacyjne związane z podawaniem do stołu, Usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu technolo-
gii żywności, Usługi edukacyjne związane z produkcją teksty-
liów, Usługi edukacyjne związane z zarządzaniem wodą, Usłu-
gi edukacyjne związane z modą, Usługi edukacyjne związane 
z odżywianiem, Usługi edukacyjne związane z architekturą, 
Usługi edukacyjne związane z ochroną środowiska, Usługi 
edukacyjne związane z nauczaniem francuskiego, Usługi edu-
kacyjne związane z bezpieczeństwem drogowym, Usługi 
edukacyjne związane z bezpieczeństwem wodnym, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej 
dzieci, Usługi edukacyjne związane z tańcem, Usługi eduka-
cyjne związane z malowaniem, Usługi edukacyjne związane 
z technologią żywności, Usługi edukacyjne związane z higie-
ną, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 
Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usługi egzaminowa-
nia (edukacyjne), Usługi informacji telefonicznej związane 
z edukacją, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi 
instytutów edukacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie 
edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane z eduka-
cją inżynieryjną, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywko-
we świadczone przez galerie sztuki, Usługi ośrodka dla osób 
zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych], Usługi 
placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, 
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, 
Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], Usługi radiowe w zakresie zapewniania po-
wtórki materiałów edukacyjnych, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkół 
[edukacja], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, Usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji kom-
puterowej, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Usługi w za-
kresie edukacji i nauczania, Usługi w zakresie edukacji mu-
zycznej, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi w za-
kresie oceniania w edukacji, Usługi w zakresie wystaw w ce-
lach edukacyjnych, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Warsztaty 
w celach edukacyjnych, Wydawanie nagród edukacyjnych, 
Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Wypożyczanie mate-
riałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń 
edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Wy-
znaczanie standardów edukacyjnych, Wyższe uczelnie [edu-
kacja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Zapewnianie edukacji, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 
Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, Za-
pewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, 
Zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomuni-
kacji, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z elek-
troniką, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie 
testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, Zarzą-
dzanie usługami edukacyjnymi, 42 Certyfikacja usług eduka-
cyjnych, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Pro-
gramowanie oprogramowania edukacyjnego.

(210) 524197 (220) 2021 02 05
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mTFI
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(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Zarzą-
dzanie funduszami inwestycyjnymi, Fundusze inwestycyjne 
wzajemne, Usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy 
inwestycyjnych, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Po-
średnictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnic-
twa i certyfikatów inwestycyjnych, Reprezentowanie funduszy 
wobec osób trzecich, Zarządzanie zbiorczym portfelem papie-
rów wartościowych, Zarządzanie cudzymi pakietami papierów 
wartościowych na zlecenie, Profesjonalne doradztwo w zakre-
sie obrotu papierami wartościowymi, Pośrednictwo w zbywa-
niu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów 
inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych, Pełnienie 
funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, Operacje fi-
nansowe, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Inwestycje 
kapitałowe, Skup i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowy-
mi, Zarządzanie kapitałem, Lokaty kapitałowe, Usługi maklerskie 
i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, Czynności 
powiernicze, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe i inwe-
stycyjne, Usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych 
i kapitałowych, Wyceny finansowe, Transfer kapitałowy, Zarzą-
dzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Trust inwesty-
cyjny o nieograniczonej wielkości emisji, Udzielanie gwarancji 
finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Obrót 
dewizowy, Obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, 
Dokonywanie transakcji finansowych, Przyjmowanie poręczeń 
i gwarancji bankowych, Elektroniczny transfer kapitałowy, Zle-
cone czynności związane z emisją i obrotem papierami warto-
ściowymi, Subemisja inwestycyjna, Usługi w zakresie elektro-
nicznego transferu kapitału akcyjnego.

(210) 524198 (220) 2021 02 05
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) mTFI
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych, Zarzą-
dzanie funduszami inwestycyjnymi, Fundusze inwestycyjne 
wzajemne, Usługi transferu i transakcji w dziedzinie fundu-
szy inwestycyjnych, Monitorowanie funduszy inwestycyj-
nych, Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, Reprezentowa-
nie funduszy wobec osób trzecich, Zarządzanie zbiorczym 
portfelem papierów wartościowych, Zarządzanie cudzymi 
pakietami papierów wartościowych na zlecenie, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, 
Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczest-
nictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy 
inwestycyjnych, Pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy 
zagranicznych, Operacje finansowe, Usługi doradcze finan-
sowo-ekonomiczne, Inwestycje kapitałowe, Skup i sprzedaż 
oraz obrót papierami wartościowymi, Zarządzanie kapita-
łem, Lokaty kapitałowe, Usługi maklerskie i pośrednictwo 
w obrocie papierami wartościowymi, Czynności powierni-
cze, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe i inwestycyj-
ne, Usługi i operacje finansowe na giełdach towarowych 
i kapitałowych, Wyceny finansowe, Transfer kapitałowy, Za-
rządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, Trust inwe-
stycyjny o nieograniczonej wielkości emisji, Udzielanie gwa-
rancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), 
Obrót dewizowy, Obsługa finansowa obrotów międzynaro-
dowych, Dokonywanie transakcji finansowych, Przyjmowa-
nie poręczeń i gwarancji bankowych, Elektroniczny transfer 
kapitałowy, Zlecone czynności związane z emisją i obrotem 
papierami wartościowymi, Subemisja inwestycyjna, Usługi 
w zakresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego.

(210) 524199 (220) 2021 02 05
(731) ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée, 

Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) ELODIE
(510), (511) 29 Galaretki spożywcze, Dżemy, Kompoty, 
Rodzynki, Żelatyna, Skórki owoców, Kandyzowane owo-
ce, Owoce lukrowane, Owoce w cukrze, Płatki kokosowe, 
Wiórki kokosowe, Orzechy suszone kokosowe, Proszek 
kokosowy, Migdały mielone, Migdały przetworzone, Pre-
parowane orzechy włoskie, Orzechy laskowe, przetwo-
rzone, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, Mąka 
i produkty zbożowe, Ciasto na słodkie wypieki, ciastka, 
Czekolada, Lody, Sorbety [lody], lody spożywcze, Lodowe 
słodycze, Lód do chłodzenia, Cukier, miód, melasa, Sub-
stytuty cukru, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy 
korzenne, Mieszanki przypraw do nacierania, Przyprawy, 
Sosy, Sosy owocowe, Cynamon [przyprawa], Wanilia i sub-
stytuty wanilii, Pasty migdałowe, Dekoracje cukiernicze 
jadalne, Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby czekola-
dowe do dekoracji ciast, Ciasto w proszku, Ciasto na ciast-
ka, Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Kasza 
manna, Słodycze [cukierki], Wyroby cukiernicze, Karmelki 
[cukierki], Słodycze [cukierki] o smaku owocowym, Bato-
ny, Guma do żucia, Guma do żucia bez cukru, Lizaki [wy-
roby cukiernicze], Lizaki lodowe, Lukrecja [cukiernictwo], 
Słodycze piankowe, Cukierki w kształcie laski, Słodkie pikle 
[przyprawa], Herbatniki [słodkie lub słone], Słodkie polewy 
i nadzienia, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, 
produkty pszczele, Produkty spożywcze z cukru do sło-
dzenia deserów, Naleśniki [cienkie], Syrop do naleśników, 
Pasty czekoladowe [do smarowania], Orzechowe wyroby 
cukiernicze.

(210) 524202 (220) 2021 02 05
(731) KOWALCZYK GRZEGORZ, Łeba
(540) (znak słowny)
(540) LAS ŁEBAS
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie.

(210) 524203 (220) 2021 02 05
(731) MALISZEWSKI TOMASZ, Michałowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TM TRANSPORT-SPECYCJA Dziękujemy za zaufanie

(531) 18.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport, Usługi przewozu.

(210) 524206 (220) 2021 02 05
(731) MENTAL PATH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) mental path ŚWIADOMI SIEBIE

(531) 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie rynku, opinii publicznej, dobór per-
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo 
specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządza-
nia personalnego, rekrutacja personelu, pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, 
usługi doradcze związane z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, 41 Publikowanie tekstów z zakresu psychologii, 
Publikowanie testów psychologicznych i książek z zakresu 
psychologii, doradztwo zawodowe z zakresu psychologii, or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu psycholo-
gii, organizowanie i prowadzenie sympozjów z zakresu psy-
chologii, organizowanie i prowadzenie konferencji z zakresu 
psychologii, organizowanie i prowadzenie szkoleń zakresu 
psychologii, produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań 
video z zakresu psychologii i testów psychologicznych, Szko-
lenie związane z karierą zawodową, Wyznaczanie standar-
dów szkoleń, Doradztwa zawodowe - doradztwo edukacyj-
ne lub szkoleniowe, Usługi w zakresie szkoleń i przygotowa-
nia zawodowego, Usługi wydawnicze w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze, Organizowanie warsztatów psycho-
logicznych i psychoterapeutycznych, Treningi interperso-
nalne, Treningi psychologiczne, Biblioteka - wypożyczalnia 
książek, Wypożyczanie filmów, Opracowywanie materiałów 
szkoleniowych rozprowadzanych podczas szkoleń z zakresu 
psychoterapii, 42 Badawczo-rozwojowe prace dla osób trze-
cich, zwłaszcza w zakresie psychologii, Działalność naukowa,  
Prace naukowo-badawcze w dziedzinie psychoterapii, 
44 Doradztwo psychologiczne, Usługi psychologów, Konsul-
tacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psy-
chologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowa-
dzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, 
Sporządzanie raportów psychologicznych, Psychoterapia, 
Usługi psychiatryczne, Usługi terapii głosu i terapii logope-
dycznej, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi 
świadczone przez dietetyków, Seksuologia, Psychoterapia 
dzieci i młodzieży, Psychoterapia dorosłych, Psychoterapia 
indywidualna, Psychoterapia grupowa, Sporządzanie pisem-
nych opinii psychologicznych, Sporządzanie pisemnych eks-
pertyz psychologicznych, Psychoterapia, w szczególności 
psychoterapia integratywna, Doradztwo związane z psycho-
terapią integratywną, Doradztwo związane z psychoterapią, 
Usługi psychoterapeutyczne, Badania w dziedzinie psycho-
terapii, Badania w dziedzinie psychoterapii integratywnej, 
Udzielanie informacji z zakresu psychoterapii, Badania psy-
chologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Usługi diagnozy 
psychologicznej i psychoterapeutycznej, Superwizja - psy-
choterapia.

(210) 524240 (220) 2021 02 08
(731) MEDICORETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATS&DROPS

(531) 01.15.15, 03.05.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla 
zwierząt domowych.

(210) 524245 (220) 2021 02 08
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE DALTON,  

Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dalton Polskie Stowarzyszenie Nauczyciel Daltoński 

realizujący zasady edukacji Planu Daltońskiego

(531) 03.07.16, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.13, 26.04.01, 26.04.15, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty - nauczanie, Na-
uczanie, Edukacja, Kursy, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów - szkoleń, Doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawo-
dowe i coaching - doradztwo szkoleniowe i edukacyjne, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów i konferencji, 
Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o po-
stępach związanych z edukacją i szkoleniami, Publikowanie 
podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji druko-
wanych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkolenio-
wych i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i instrukta-
żowych, Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i instruktażowych, Nagrywanie i rejestracja obrazu i dźwię-
ku na taśmach i innych nośnikach cyfrowych informacji, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Dostarczanie 
informacji w dziedzinie nauczania, kształcenia, instruktażu, 
kursów i szkoleń, za pośrednictwem strony internetowej 
w sieci komputerowej, Organizowanie obozów sportowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie wystaw z dzie-
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dziny kultury lub edukacji, Prowadzenie przedszkoli, szkół, 
nauczanie przedszkolne, Organizowanie i prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, Organizowanie 
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki.

(210) 524247 (220) 2021 02 08
(731) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) wiśniówka cherry cordial
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(210) 524372 (220) 2021 02 08
(731) PIETUSZYŃSKA EWA, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PP KAMP L USŁUGI TRANSPORTOWE, SKUP ZBÓŻ 

I RZEPAKU

(531) 05.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 Pszenica, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwie-
rząt, Nasienie żyta, Makuchy rzepaku dla bydła, Kukurydza, 
Nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuska-
ne], Owies, Jęczmień, Karmy i pasze dla zwierząt, Korzenie 
do spożycia przez zwierzęta, Mączka dla zwierząt, Zioła 
ogrodowe świeże, Nasiona, Otręby zbożowe, Pokarm dla 
zwierząt domowych, Rośliny, Słoma [pasza], Zboże w ziar-
nach nieprzetworzone.

(210) 524374 (220) 2021 02 08
(731) EKOMEX-PILŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Panki

(540) (znak słowny)
(540) EKOMEX PILŚNIAK
(510), (511) 7 Gilotyny do cięcia mięsa i innych produktów 
spożywczych, rozdrabniacze do mięsa i innych produktów 
spożywczych, masownice próżniowe, mieszarki do mięsa 
i innych produktów spożywczych, wilki do mięsa i innych 
produktów spożywczych, mieszałki łopatkowe, mieszalniki 
przechyłowe, mieszałko-masownice, separatory do mięsa 
i innych produktów spożywczych, 9 Komory hiperbarii tle-
nowej, nie do celów medycznych, 10 Komory hiperbarii tle-
nowej do celów medycznych.

(210) 524375 (220) 2021 02 08
(731) SKROBISZ PIOTR, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lm LUX-ME

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Rzęsy z klejem do mocowania w formie ey-
elinera, 8 Szczotka do włosów, Zestaw do paznokci (zestaw 
do manicure i pedicure), 21 Pędzle do Make-up.

(210) 524377 (220) 2021 02 08
(731) ZŮBEK PETR DESIGN, Wąchock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROOKLYN GROOVE KOSMETYKI Z ROŚLIN

(531) 07.11.01, 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Mydła perfumowane, Mydła karbolowe, 
Mydła nielecznicze, Przeciwpotowe mydła, Mydła toaletowe, 
Mydła kosmetyczne, Mydła granulowane, Mydła w płynie, Nie-
lecznicze mydła toaletowe, Mydła w żelu, Mydła do rąk, Mydła 
w kostce, Mydła do prania, Mydła do twarzy, Produkty z mydła, 
Mydła robione ręcznie, Mydła i żele, Mydła w kremie, Mydła 
do użytku osobistego, Mydła w postaci żelu, Mydła do pielę-
gnacji ciała, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła do użytku 
domowego, Mydła w kremie do mycia, Kostki mydła do mycia 
ciała, Mydła z gąbką roślinną [luffą], Mydła w płynie do kąpieli, 
Mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, 
Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Kostki mydła 
do czyszczenia do użytku domowego, Mydła w płynie do rąk 
i twarzy, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Pianki [kosmety-
ki], Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki organiczne, Toniki [kosmetyki], Eyeli-
nery [kosmetyki], Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Ko-
smetyki do brwi, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Ko-
smetyki dla zwierząt, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], 
Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], 
Kosmetyki do samoopalania, Kremy samoopalające [kosmety-
ki], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki do włosów, 
Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [ko-
smetyki], Żele nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosme-
tyki do ust, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki zawie-
rające keratynę, Kosmetyki dla dzieci, Preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki w formie 
olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Kosmetyki w postaci różu, 
Kosmetyki koloryzujące do skóry, Preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Toniki do twa-
rzy [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Maseczki 
do skóry [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki 
w formie mleczek, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmety-
ki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe 
kosmetyki do oczu, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki 
w postaci płynów, Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Ko-
smetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Produkty po-
wlekające usta [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu twarzy, 
Pudry w kamieniu [kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki 
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do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, 
Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty ko-
smetyczne, Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki 
po opalaniu [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Kremy 
do twarzy [kosmetyki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Peelingi 
do twarzy [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty 
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Odżywki 
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Preparaty do wybiela-
nia skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmety-
ki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Baza podkłado-
wa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skó-
rę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Mieszanki do roz-
jaśniania skóry [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci 
[kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], 
Olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Pe-
rełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Ko-
smetyki w formie sproszkowanej [pudry], Szminki blokujące 
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Na-
wilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Produkty przeciwsło-
neczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Płyny 
do mycia twarzy [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry 
twarzy [kosmetyki], Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Wymienne 
wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Maseczki zwężają-
ce pory stosowane jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała [ko-
smetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczu-
plające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Puder 
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Środki nawilżające 
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski do wy-
bielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów 
[kosmetyki], Peeling do stóp, Peeling w żelu, Peelingi złuszcza-
jące do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi złuszcza-
jące do stóp, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi złuszczające 
do twarzy, Nielecznicze peelingi do twarzy, Peelingi złuszcza-
jące do celów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do pie-
lęgnacji skóry [peelingi], Preparaty złuszczające do oczyszcza-
nia skóry [peelingi], Dezodoranty, Dezodoranty przeciwpotne, 
Dezodoranty dla zwierząt, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty zapa-
chowe do pomieszczeń, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dez-
odoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do użytku osobi-
stego, w postaci sztyftów, Środki z dezodorantem do czysz-
czenia kuwet, Dezodoranty do użytku osobistego [wyroby 
perfumeryjne], Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 
Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Dezodoranty dla ludzi 
i zwierząt, Dezodoranty do użytku osobistego, Dezodoranty 
w kulce [przybory toaletowe], Balsam odżywczy, Balsamy 
oczyszczające, Nielecznicze balsamy, Balsam po goleniu, Bal-
sam do brody, Balsam do ciała, Balsam do włosów, Balsamy 
do włosów, Balsamy do brody, Balsamy dla niemowląt, Balsa-
my do rąk, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsa-
my do stóp, Balsamy do ust, Balsamy do opalania, Balsamy 
po opalaniu, Balsamy do ciała, Balsamy do golenia, Balsamy 
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Perfumowa-
ne balsamy [preparaty toaletowe], Nielecznicze balsamy 
do skóry, Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy i balsamy 
kosmetyczne, Nielecznicze balsamy do ust, Kremy i balsamy 
do opalania, Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pielę-
gnacji pupy niemowlęcia, Emulsje [balsamy] do ochrony prze-
ciwsłonecznej, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem 
kosmetycznym, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Bal-

samy do wygładzania i prostowania włosów, Perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Nawilżane ręczniki 
papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następu-
jących towarów, Mydła, Mydła perfumowane, Perfumowane 
mydła, Mydła karbolowe, Mydła nielecznicze, Przeciwpotowe 
mydła, Mydła toaletowe, Mydła kosmetyczne, Mydła granulo-
wane, Mydła w płynie, Nielecznicze mydła toaletowe, Mydła 
w żelu, Mydła do rąk, Mydła w kostce, Mydła do prania, Mydła 
do twarzy, Produkty z mydła, Mydła robione ręcznie, Mydła 
i żele, Mydła w kremie, Mydła do użytku osobistego, Mydła 
w postaci żelu, Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła przeciwpoto-
we do stóp, Mydła do użytku domowego, Mydła w kremie 
do mycia, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła z gąbką roślinną 
[luffą], Mydła w płynie do kąpieli, Mydła do czyszczenia przed-
miotów wykonanych ze skóry, Emulsje do mycia ciała nie za-
wierające mydła, Kostki mydła do czyszczenia do użytku do-
mowego, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Kosmetyki, Kosmety-
ki nielecznicze, Pianki [kosmetyki], Kosmetyki upiększające, 
Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki or-
ganiczne, Toniki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Preparaty 
samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla zwierząt, Koncen-
traty nawilżające [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], 
Środki nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, 
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki brązująco-opa-
lizujące, Kosmetyki do włosów, Balsamy samoopalające [ko-
smetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające [ko-
smetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do ozdabiania, 
Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do ust, Kosmetyki zawiera-
jące pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki dla 
dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Płynne kremy [ko-
smetyki], Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosme-
tyki], Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki koloryzujące 
do skóry, Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsamy 
do opalania [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Maseczki do skóry [kosmetyki], Kre-
my na noc [kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kosme-
tyki do użytku osobistego, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
Kosmetyki w formie żeli, Kolorowe kosmetyki do oczu, Kosme-
tyki do makijażu skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Zmywa-
cze do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promienio-
wanie słoneczne, Produkty powlekające usta [kosmetyki], Ko-
smetyki do makijażu twarzy, Pudry w kamieniu [kosmetyki], 
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kolorowe 
kosmetyki dla dzieci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Ko-
smetyki i preparaty kosmetyczne, Mleczka do opalania [ko-
smetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Olejki do ciała [ko-
smetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Żele po opalaniu [ko-
smetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Płyny do twarzy [ko-
smetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], 
Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Środki nawilżające 
do twarzy [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosme-
tyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Zmywacze 
lakieru do paznokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed słoń-
cem [kosmetyki], Olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry 
[kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy 
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do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmety-
ki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki do makijażu 
do kompaktów, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, Kosmetyki w postaci cieni do po-
wiek, Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], 
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Żele 
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosme-
tyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów 
medycznych, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosme-
tyki, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami 
do wybielania zębów [kosmetyki], Peeling do stóp, Peeling 
w żelu, Peelingi złuszczające do ciała, Kosmetyczne peelingi 
do ciała, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające 
do rąk, Peelingi złuszczające do twarzy, Nielecznicze peelingi 
do twarzy, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Pre-
paraty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], Preparaty 
złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Dezodoranty, 
Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty dla zwierząt, Dez-
odoranty do stóp, Dezodoranty i antyperspiranty, Dezodoran-
ty dla ludzi, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Dez-
odoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do pielęgnacji ciała, 
Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Środ-
ki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, Dezodoranty 
do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty 
do ciała [wyroby perfumeryjne], Dezodoranty w sprayu dla 
kobiet, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty do użyt-
ku osobistego, Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], 
Balsam odżywczy, Balsamy oczyszczające, Nielecznicze balsa-
my, Balsam po goleniu, Balsam do brody, Balsam do ciała, Bal-
sam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do brody, Balsa-
my dla niemowląt, Balsamy do rąk, Nielecznicze balsamy 
do stóp, Nielecznicze balsamy do stóp, Balsamy do ust, Balsa-
my do opalania, Balsamy po opalaniu, Balsamy do ciała, Balsa-
my do golenia, Balsamy do rąk nielecznicze, Balsamy do reduk-
cji cellulitu, Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Nie-
lecznicze balsamy do skóry, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy do ust, 
Kremy i balsamy do opalania, Balsamy do cery z wypryskami, 
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Emulsje [balsamy] 
do ochrony przeciwsłonecznej, Nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, 
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Nawil-
żane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosme-
tycznym.

(210) 524384 (220) 2021 02 10
(731) MARBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJDYWAN.PL

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz 
za pośrednictwem Internetu: dywanów, wykładzin podłogo-
wych oraz chodników.

(210) 524386 (220) 2021 02 08
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POTSTOP
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.

(210) 524388 (220) 2021 02 08
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) OPTICall
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Suplementy diety.

(210) 524390 (220) 2021 02 08
(731) POSTLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĄDŹ BEZPIECZNY 24h na dobę

(531) 03.07.10, 03.07.24, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.01.01, 
26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.02, 26.11.12

(510), (511) 10 Analizatory do użytku medycznego, Anali-
zatory składu ciała, Maski sanitarne do celów medycznych, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Termometry do celów medycznych, 
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Pokazy towarów, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych), weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, Usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Usługi pośrednictwa w handlu, Wynaj-
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi handlu elektronicznego - do-
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 41 Kształ-
cenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia].

(210) 524392 (220) 2021 02 08
(731) V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA, Wielka Wieś
(540) (znak słowny)
(540) KING
(510), (511) 32 Woda, Woda niegazowana, Woda gazowana 
(woda sodowa), Woda litowa, Woda selcerska, Woda (napoje), 
Woda pitna, Woda mineralna, Woda źródlana, Woda gazowa-
na, Woda aromatyzowana, Woda stołowa, Woda sodowa.
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(210) 524395 (220) 2021 02 10
(731) ŚWIERKOWSKI JAN, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) Instytut B61
(510), (511) 41 Organizowanie, reżyserowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli, w tym spektakli na żywo, muzycz-
nych, rozrywkowych, scenicznych, teatralnych, Organizowa-
nie, reżyserowanie, produkcja i wystawianie przedstawień, 
w tym przedstawień na żywo, muzycznych, rozrywkowych, 
scenicznych, teatralnych, Organizowanie, reżyserowanie, 
produkcja i wystawianie widowisk, w tym widowisk na żywo, 
muzycznych, rozrywkowych, scenicznych, teatralnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, muzycz-
nych oraz rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
festiwali sztuk scenicznych, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, szkoleniowych, kultural-
nych oraz rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji dotyczących edukacji, nauki, kultury i rozrywki, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw multimedialnych, 
Zarządzanie stroną artystyczną spektakli, przedstawień oraz 
widowisk, Szkolenia w zakresie sztuk scenicznych, Usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, szkole-
niowych, kulturalnych oraz rozrywkowych, Produkcja i reali-
zacja, nagrań i prezentacji audiowizualnych, Usługi kuratora 
sztuki, 42 Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych oraz usługi doradcze z nimi 
związane, Organizowanie transferu technologii oraz usługi 
doradcze z nim związane, Usługi doradcze dotyczące badań 
naukowych.

(210) 524399 (220) 2021 02 10
(731) VERTICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERTICON SOLID FUNDATION FOR YOUR SUCCESS

(531) 21.01.13, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki, Podno-
śniki [urządzenia], Urządzenia podnośnikowe, Roboty prze-
mysłowe, 42 Usługi inżynieryjne, Opracowywanie projektów 
technicznych, Badania w dziedzinie mechaniki.

(210) 524409 (220) 2021 02 10
(731) KACZUBA MARCIN EUROPEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI 

PREMIUM, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) PoPo
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Gwarancje, eksper-
tyzy i oceny ubezpieczeniowe, Usługi doradcze i informacyj-
ne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego, Obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Usługi regulowania i zaspo-
kajania roszczeń ubezpieczeniowych.

(210) 524412 (220) 2021 02 10
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mattpear
(510), (511) 34 Cybuchy do fajek, Fajki, Fajki do palenia tyto-
niu z metalu szlachetnego, Fajki wodne, Kamienie używane 
do fajek wodnych, Przybory do czyszczenia fajek, Aromaty 

do tytoniu, Mokry tytoń [Mu’assel], Substancje do inhalo-
wania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aro-
matyczne, Tytoń aromatyzowany, Tytoń do palenia, Tytoń 
hookah, Tytoń mentolowy do fajek, Wyroby tytoniowe, Zioła 
do palenia.

(210) 524414 (220) 2021 02 10
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hooligan
(510), (511) 34 Pojemniki na tytoń i humidory, Artykuły dla 
palaczy z metalu szlachetnego, Cybuchy do fajek, Elektro-
niczne fajki wodne, Fajki, Fajki wodne, Filtry do fajek, Filtry 
do tytoniu, Kamienie używane do fajek wodnych, Pojem-
niczki na tytoń, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrze-
wania, Przybory do czyszczenia fajek, Środki czyszczące 
do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrzewa-
nia tytoniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Wyciory do fa-
jek, Aromaty do tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
Aerozole do inhalowania i substancje nośne do nich, do za-
stosowania w fajkach wodnych, Melasa ziołowa [zamienniki 
tytoniu], Mokry tytoń [Mu’assel], Tabaka, Tabaka z tytoniem, 
Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń do fajek, Tytoń do pa-
lenia, Tytoń hookah, Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń men-
tolowy do fajek, Tytoń surowy, Wyroby tytoniowe, Aromaty 
chemiczne w płynie stosowane do napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Cygara elektroniczne, Pa-
pierosy elektroniczne, Środki aromatyzujące do stosowa-
nia w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eterycz-
ne, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, 
zwłaszcza substancje aromatyczne, Urządzenia elektronicz-
ne do inhalacji nikotynowej, Zestawy do palenia papierosów 
elektronicznych.

(210) 524416 (220) 2021 02 10
(731) BASANETS YEVHENII, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NILITEX
(510), (511) 3 Naturalne olejki do celów oczyszczających, 
Mydło w płynie do mycia naczyń, Mydła do użytku domo-
wego, Mieszanki usuwające farbę, Mieszanki czyszczące 
do usuwania plam, Detergenty do użytku w gospodarstwie 
domowym, Detergenty do użytku domowego, Detergenty, 
Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Chusteczki 
nasączone preparatami czyszczącymi, Aerozole czyszczące, 
Środki zapachowe do celów domowych, Środki do czysz-
czenia pojazdów, Detergenty, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 
Detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych 
oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty w piance, 
Farby (preparaty do usuwania -), Impregnowane chusteczki 
papierowe do czyszczenia naczyń, Kreda czyszcząca, Lakiery 
(środki do usuwania -).

(210) 524420 (220) 2021 02 11
(731) NETBOX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czachorowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NETBOX
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(531) 19.03.09, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier i karton, Przemysłowy papier i karton, 
Półobrobiony papier, Rolki kartonowe, Pudełka kartonowe, 
Składanka komputerowa [papier], Tektura, Tuby z tektury, 
Papier do celów przemysłowych, Papier falisty, Papier offse-
towy, Tektura falista, Tektura na opakowania, Papier kredowy 
do drukowania, Fotografie, książki, foldery, kalendarze, na-
klejki samoprzylepne, Opakowania z tworzyw sztucznych, 
Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Opakowania 
transportowe i zbiorcze z papieru, kartonu i tworzyw sztucz-
nych, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Opakowania kolorowe 
z tektury litej i mikrofali, Materiały klejące do papeterii, Deko-
racje ścienne 3D wykonane z tektury, Standy i stojaki tektu-
rowe i kartonowe, Tablice reklamowe z tektury, Reklamowe 
znaki z tektury, Opakowania kartonowe, 40 Obróbka tektury, 
Nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, 
Wynajem maszyn do produkcji tektury, Drukowanie offse-
towe, Sitodruk, Recykling papieru, Drukowanie szablonów, 
Drukowanie wypukłe, Fleksografia, Drukowanie wklęsłe, Dru-
kowanie wzorów, Drukowanie cyfrowe, Usługi wykańczania 
druków [składanie], Usługi wykańczania druków [cięcie], 
Usługi w zakresie wykonywania złoceń, tłoczeń, sztancowa-
nia i klejenia, Usługi w zakresie wywoływania filmów i wy-
konywania odbitek fotograficznych, Usługi w zakresie przy-
gotowalni offsetowej i sitodrukowej, Usługi poligraficzne, 
41 Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Usługi w zakresie wykonywania zdjęć studyjnych i plenero-
wych, Usługi w zakresie obróbki i kopiowania zdjęć, 42 Bada-
nia z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów 
technicznych, Badania związane ze skomputeryzowaną au-
tomatyzacją procesów przemysłowych, Badania dotyczące 
technologii budowy maszyn, Doradztwo techniczne, Anali-
za materiałów, Doradztwo projektowe, Usługi artystów gra-
fików, Projektowanie konstrukcyjne, Doradztwo w zakresie 
opracowywania produktów, Doradztwo w zakresie projek-
towania opakowań, Opracowywanie produktów, Prace ba-
dawczo-rozwojowe nad produktami, Projektowanie graficz-
ne, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania.

(210) 524434 (220) 2021 02 09
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iguana PRODUCTION

(531) 26.13.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Metalowe pojemniki i arty-
kuły do transportu i pakowania, Drobne wyroby metalowe 
nieujęte w innych klasach, Wyroby z metali przeznaczone 
do użycia w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transpor-
cie i kolejnictwie (nieujęte w innych klasach), 9 Przełączniki 
elektryczne, Przewody elektryczne, Urządzenia i przyrządy 
multimedialne, Urządzenia audiowizualne i fotograficzne, 

Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego 
w urządzenia, 12 Części i akcesoria do pojazdów kołowych 
nieujęte w innych klasach, Części i akcesoria do pojazdów 
szynowych nieujęte w innych klasach, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi in-
stalacyjne, naprawy i konserwacji budowlanych obiektów, 
maszyn i urządzeń, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu 
budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwa-
cyjnego, 40 Produkcja na zamówienie artykułów żelaznych, 
Produkcja na zamówienie dla osób trzecich materiałów, urzą-
dzeń, narzędzi i maszyn przeznaczonych do użycia w prze-
myśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie i kolejnictwie, 
Montowanie produktów dla osób trzecich, Obróbka mecha-
niczna elementów metalowych, Produkcja na zamówienie 
konstrukcji metalowych i ich części, Obróbka metalu [kucie, 
prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia 
proszków], Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, 
Produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trzecich, Pro-
dukcja na zamówienie pojemników metalowych, Produk-
cja na zamówienie wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 
Produkcja na zamówienie złączy i śrub, Produkcja na zamó-
wienie pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie 
indziej niesklasyfikowanych.

(210) 524435 (220) 2021 02 09
(731) SKOCZEŃ ŁUKASZ IGUANA-GASTRO-POLSKA,  

Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Iguana Production
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowla-
ne i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe kon-
strukcje i budynki przenośne, Metalowe pojemniki i artykuły 
do transportu i pakowania, Drobne wyroby metalowe, Wyro-
by z metali przeznaczone do użycia w przemyśle, budownic-
twie, rolnictwie, transporcie i kolejnictwie (nieujęte w innych 
klasach], 9 Przełączniki elektryczne, Przewody elektryczne, 
Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urządzenia audio-
wizualne i fotograficzne, Sterowniki urządzeń i oprogramo-
wania wbudowanego w urządzenia, 12 Części i akcesoria 
do pojazdów kołowych nieujęte w innych klasach, Części 
i akcesoria do pojazdów szynowych nieujęte w innych kla-
sach, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, naprawy i konserwacji 
budowlanych obiektów, maszyn i urządzeń, Wynajem narzę-
dzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czysz-
czącego i konserwacyjnego, 40 Produkcja na zamówienie 
artykułów żelaznych, Produkcja na zamówienie dla osób 
trzecich materiałów, urządzeń, narzędzi i maszyn przezna-
czonych do użycia w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, 
transporcie i kolejnictwie, Montowanie produktów dla osób 
trzecich, Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
Produkcja na zamówienie konstrukcji metalowych i ich czę-
ści, Obróbka metalu [kucie, prasowanie, wytłaczanie i walco-
wanie metali, metalurgia proszków], Obróbka i powlekanie 
powierzchni metalowych, Produkcja na zamówienie narzę-
dzi dla osób trzecich, Produkcja na zamówienie pojemników 
metalowych, Produkcja na zamówienie wyrobów z drutu, 
łańcuchów i sprężyn, Produkcja na zamówienie złączy i śrub, 
Produkcja na zamówienie pozostałych gotowych wyrobów 
metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych.

(210) 524474 (220) 2021 02 11
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) (znak słowny)
(540) CALLISA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(210) 524475 (220) 2021 02 11
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) SENEA z Melatoniną
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła 
lecznicze suszone lub zakonserwowane.

(210) 524477 (220) 2021 02 11
(731) WALCZYŃSKI BARTŁOMIEJ BWA TECHNOLOGY, 

Piekoszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BWA TECH

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.24
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Maszyny i urządze-
nia do obróbki i przetwórstwa, Pompy, kompresory i dmu-
chawy, Roboty przemysłowe, Silniki, układy napędowe i czę-
ści maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn i sil-
ników, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
Maszyny do wytwarzania prądu, Roboty do użytku prze-
mysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, 11 Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Filtry do oczyszcza-
czy powietrza, Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry do kli-
matyzacji, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje do obróbki 
przemysłowej, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Oświetlenie i reflek-
tory oświetleniowe.

(210) 524481 (220) 2021 02 11
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKCJA SEGREGACJA POGRRROMCY ŚMIECI

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry planszowe.

(210) 524508 (220) 2021 02 10
(731) OKONIEWSKI BARTOSZ, ZUWALD MICHAŁ ECO 

FLOWERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tłoczynek

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaret-
ki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko, produkty mleczne, Oleje i tłusz-
cze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, Ryż, 
Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukier-
nicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), 
Przyprawy, Lód, 31 Ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne 
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże 
owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla 
zwierząt, Słód, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
czyli przez Internet oraz przez sklepy stacjonarne produktów 
marki tłoczynek i innych w tym: olejów spożywczych tłoczo-
nych na zimno, makucha, ziaren, oliwy z oliwek, octu, zakwasów, 
ziaren, herbaty, kawy, kakao, miodów w tym miodów manuka, 
bakali, suszonych owoców i warzyw, przypraw, soków i syro-
pów, masła w tym również masła orzechowego, mleko w tym 
mleko sojowe, płatki i musli, kasze i makarony oraz ryż.

(210) 524517 (220) 2021 02 10
(731) Sara Lee Foods, LLC., Chicago, US
(540) (znak słowny)
(540) JIMMY DEAN
(510), (511) 30 Mrożone przystawki śniadaniowe składające 
się z jajka, mięsa i ziemniaków, Mrożone przystawki składające 
się z jajka, mięsa i sera, Mrożone kanapki śniadaniowe, Burri-
to śniadaniowe, Paczkowane posiłki składające się ciasteczek, 
naleśników i tostów francuskich, Naleśnik i kiełbasa na patyku 
i kiełbasa owinięta naleśnikiem, Tosty francuskie i kiełbasa 
na patyku, Kanapki z mięsem, Kanapki śniadaniowe.

(210) 524531 (220) 2021 02 11
(731) GOŁĄB PAWEŁ, Warszawa; 

MICHEREWICZ PIOTR, Warszawa; 
BOBIŃSKI KONRAD, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) greet
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Komunikacja za pomocą środków elektro-
nicznych, Wzajemna komunikacja komputerowa, Komunika-
cja za pośrednictwem telefonów komórkowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 524552 (220) 2021 02 12
(731) KOMPANIA SOLARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) KOMPANIA SOLARNA
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
do oświetlania, Transformatory elektryczne, Instalacje elek-
tryczne, Ogniwa galwaniczne, Przemienniki, inwertory [eIek-
tryczność], Akumulatorki, elektryczne, Akumulatory, elek-
tryczne, Komórki fotowoltaiczne, Baterie słoneczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 11 Zasobniki 
ciepła, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Podgrzewacze 
powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia na gorące 
powietrze, Urządzenia do ogrzewania, Regeneratory ciepła, 
Instalacje grzewcze, Instalacje do ogrzewania wodnego, 
Kotły grzewcze, Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 
płynne lub gazowe, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
Grzejniki do centralnego ogrzewania, Urządzenia klimatyza-
cyjne, Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, Urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, Piece [urządzenia grzewcze], Za-
sobniki pary, Pompy ciepła, Termiczne kolektory słoneczne 
[ogrzewanie], Piece słoneczne, Urządzenia zasilające kotły 
grzewcze, Urządzenia chłodzące, Naczynia wzbiorcze do in-
stalacji centralnego ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania 
podłogowego, 19 Wykończeniowe elementy dachów, nie-
metalowe, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje chronią-
ce przed słońcem, Pokrycia dachowe niemetalowe zawie-
rające baterie słoneczne, Panele akustyczne niemetalowe, 
37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa pieców, 
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa pomp, 
Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Naprawa 
linii wysokiego napięcia, Ładowanie akumulatorów do po-
jazdów, Układanie kabli, Usługi elektryków, Usługi dołado-
wywania pojazdów elektrycznych, 39 Dostawa energii elek-
trycznej, Dystrybucja energii, 41 Wyższe uczelnie [edukacja], 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi trenerskie, 
Przekazywanie know-how [szkolenia], 42 Projektowanie bu-
dowlane, Opracowywanie projektów technicznych, Usługi 
inżynieryjne, Badania geologiczne, Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Badania 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Udzielanie in-
formacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emi-
sji dwutlenku węgla, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Audyt energetyczny, Badania 
naukowe, Badania w dziedzinie budownictwa, Wynajem 
liczników do rejestrowania zużycia energii.

(210) 524556 (220) 2021 02 12
(731) GAST MAURYCY, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBITNI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.04, 16.01.06, 16.01.25, 26.11.08
(510), (511) 41 Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi 
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycz-
nej, Szkolenia w zakresie programowania komputerów.

(210) 524605 (220) 2021 02 14
(731) JARECKI BARTOSZ, Ustrzyki Dolne
(540) (znak słowny)
(540) ALEGA
(510), (511) 3 mydła i preparaty myjące, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do ochrony, 
pielęgnacji oraz upiększania skóry twarzy, głowy, ciała, rąk, 
stóp, warg oraz paznokci, maseczki do twarzy, dezodoran-
ty do użytku osobistego, preparaty kosmetyczne do mycia, 
utrwalania, ochrony, układania, upiększania, pielęgnacji oraz 
regeneracji włosów, kondycjonery do włosów i preparaty 
do utrwalania fryzury, szampony, środki do czyszczenia zę-
bów i higieny jamy ustnej, preparaty do opalania i po opa-
laniu, preparaty do makijażu i demakijażu, produkty ko-
smetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne przed 
i po goleniu, kosmetyki pod prysznic, 5 produkty oraz pre-
paraty farmaceutyczne, sanitarne i weterynaryjne, produkty 
higieniczne dla medycyny, preparaty witaminowe, suple-
menty diety dla ludzi oraz zwierząt, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, środki dezynfekcyjne, odkażające oraz 
antyseptyczne, żywność dla dzieci, plastry i materiały opa-
trunkowe, preparaty doustne zawierające mikro i/lub ma-
kroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające 
procesy metaboliczne w organizmach ludzi oraz zwierząt, 
preparaty medyczne przeznaczone do leczenia skóry głowy 
oraz włosów, w tym środki zapobiegające i leczące łupież, 
kosmetyki o działaniu leczniczym, dermo-kosmetyki o dzia-
łaniu leczniczym.

(210) 524606 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa basic

(531) 29.01.12, 25.05.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
Berety, Chustki na głowę, Chimary, Chusty [odzież], Czap-
ki bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki 
i czapeczki sportowe, Czapki narciarskie, Czepki damskie, 
dziecinne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Ka-
pelusze, Kapelusze papierowe [odzież], Nakrycia głowy dla 
dzieci, Opaski na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
prowadzona w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową 
odzieży i ubrań dla wszystkich grup wiekowych, nakryć gło-
wy, obuwia.

(210) 524607 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowny)
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(540) FMW wear JoKa basic
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524652 (220) 2021 02 15
(731) BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) donateo

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Crowdfunding, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(210) 524654 (220) 2021 02 15
(731) BETTERPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) donateo MOC DOBRYCH GESTÓW

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, 36 Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refunda-
cji w imieniu osób trzecich, Crowdfunding.

(210) 524660 (220) 2021 02 15
(731) VIP CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L lekki kęs

(531) 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie kosmetyków, Usługi 
handlu hurtowego w zakresie kosmetyków, Usługi handlu 
on-line w zakresie kosmetyków, Usługi handlu detalicznego 

w zakresie leków dla ludzi, Usługi handlu hurtowego w za-
kresie leków dla ludzi, Usługi handlu on-line w zakresie le-
ków dla ludzi, Usługi handlu detalicznego związane z przy-
rządami do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie zabawek, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie naczyń, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie naczyń, Usługi handlu on-line w zakresie naczyń, 
43 Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi 
w zakresie dostarczania napojów, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, 44 Usługi dietetyków, Usługi świadczo-
ne przez dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo 
dietetyczne, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Doradz-
two w zakresie dietetyki i odżywiania, Udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.

(210) 524664 (220) 2021 02 15
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAXIGRA LEPSZY SEX TO LEPSZE ŻYCIE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 524666 (220) 2021 02 15
(731) ENERZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chotomów
(540) (znak słowny)
(540) GROSMANN
(510), (511) 9 Regulatory termiczne [termostaty], 11 Grzejni-
ki elektryczne, Grzejniki elektryczne na podczerwień, Grzej-
niki hybrydowe wykorzystujące technologię ogrzewania 
na podczerwień oraz ogrzewania konwekcyjnego, Lampo-
we promienniki podczerwieni, Panele grzewcze na pod-
czerwień, Panele grzewcze hybrydowe wykorzystujące 
technologię ogrzewania na podczerwień oraz ogrzewanie 
konwekcyjne, Biokominki, Maty grzewcze, Folie grzewcze, 
Wentylatory.

(210) 524667 (220) 2021 02 15
(731) ENERZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chotomów
(540) (znak słowny)
(540) ENERZON
(510), (511) 35 Reklama, Administrowanie i zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego on-line 
oraz sklepów hurtowych on-line obejmujące: grzejniki elek-
tryczne, grzejniki elektryczne na podczerwień, grzejniki hy-
brydowe wykorzystujące technologię ogrzewania na pod-
czerwień oraz ogrzewania konwekcyjnego, lampowe pro-
mienniki podczerwieni, panele grzewcze na podczerwień, 
panele grzewcze hybrydowe wykorzystujące technologię 
ogrzewania na podczerwień oraz ogrzewania konwekcyj-
nego, urządzenia grzewcze podłogowe, urządzenia do ste-
rowania ogrzewaniem podłogowym, regulatory termiczne 
[termostaty], oczyszczacze powietrza, filtry do oczyszcza-
czy powietrza, maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do ochrony układu oddechowego, fotowoltaiczne urządze-
nia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
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słonecznej, urządzenia do monitorowania zużycia energii 
elektrycznej, rekuperatory ciepłej wody, nawilżacze powie-
trza, klimatyzatory, lampy LED, biokominki, maty grzewcze, 
folie grzewcze, wentylatory.

(210) 524670 (220) 2021 02 15
(731) HOVLER ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOVLER ENGINEERING

(531) 26.04.02, 25.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektryczne instalacje sterujące, Oprogramo-
wanie do zarządzania budynkami, Systemy zarządzania bu-
dynkami [BMS], Instalacje elektryczne, Systemy automatyki 
domowej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, Sieci do transmisji danych, Oprogramowanie, 
37 Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki 
budynkowej, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa 
i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych.

(210) 524671 (220) 2021 02 15
(731) MAJ MAŁGORZATA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambarillo

(531) 27.05.08, 27.05.04, 27.05.01, 29.01.15, 27.03.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Odzież, Odzież dla chłop-
ców, Odzież dla małych dzieci, Odzież dziewczęca, Odzież 
niemowlęca.

(210) 524672 (220) 2021 02 15
(731) KRZAK ARKADIUSZ, Brzeście
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OGRODNICTWO KRZAK

(531) 05.05.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z produk-
tami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie pro-
duktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów 
ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów 
ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie roślin 
żywych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie roślin żywych.

(210) 524673 (220) 2021 02 15
(731) DUREJKO ADAM, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) żłobek i punkt przedszkolny nasze dzieci

(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12, 
02.05.22

(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przed-
szkolne, Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli 
[edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], 
43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi 
dziećmi, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Usługi w zakresie 
żłobków, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki dziennej.

(210) 524674 (220) 2021 02 15
(731) GACH GRAŻYNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GOSTEM
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyj-
ne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Eduka-
cyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogra-
mowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputero-
we dla dzieci, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzo-
nej do edukacji, Oprogramowanie edukacyjne prezentujące 
instrukcje do gier, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogra-
mowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, Opro-
gramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycz-
nej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji, 
Programy komputerowe do celów edukacji, Roboty eduka-
cyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Elektroniczne urzą-
dzenia i przyrządy instruktażowe i dydaktyczne, Symulatory 
medyczne [pomoce dydaktyczne], Urządzenia do badań 
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symu-
latory, Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia 
i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Zestawy naukowe 
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 16 Drukowane 
materiały edukacyjne, Ilustrowane mapy ścienne do celów 
edukacyjnych, Książki edukacyjne, Materiały drukowane i ar-
tykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały 
edukacyjne i instruktażowe, Modele anatomiczne do celów 
instruktażowych i edukacyjnych, Modele trójwymiarowe 
do celów edukacyjnych, Podręczniki edukacyjne, Publikacje 
edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe 
materiały dydaktyczne, Próbki biologiczne do mikroskopów 
[materiał dydaktyczny], 28 Zabawki przystosowane do celów 
edukacyjnych, Zabawki edukacyjne, Elektroniczne urządze-
nia do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne gry edu-
kacyjne dla dzieci, Edukacyjne gry elektroniczne.

(210) 524718 (220) 2021 02 16
(731) BLECHARZ MONIKA, Krosno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Geniuszek
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(531) 26.07.25, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pościelą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materacami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku  
z artykułami szkolnymi.

(210) 524719 (220) 2021 02 16
(731) KOMARNICKA SARA, Wróblowice
(540) (znak słowny)
(540) SK BEST SELER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
warzyw.

(210) 524722 (220) 2021 02 16
(731) NG INVEST  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVESEA APARTMENTS REWAL

(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 43 Usługi hotelarskie, Rezerwacja miejsc noc-
legowych, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi hotelowe, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi 
w zakresie kwater wczasowych, Wynajmowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Pensjonaty, domy gościnne, Usługi 
pensjonatów, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjne-
go, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Rezerwa-
cja zakwaterowania tymczasowego.

(210) 524725 (220) 2021 02 16
(731) PAJĄK BARTŁOMIEJ HEY MEDIA, Groń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY. MEDIA

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.09, 26.01.03, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 Projektowanie logo reklamowych, Projektowa-
nie broszur reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, 
Projektowanie materiałów reklamowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] 
podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Re-
klama, Reklama banerowa, Reklama biznesowych stron inter-
netowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektro-
nicznych, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Re-
klama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pomocą 
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama ze-
wnętrzna, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi re-
klamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi 
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 42 Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), Pisanie i pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych 
do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z projek-
towaniem i opracowywaniem programów komputerowych, 
Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony 
internetowe, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Pro-
jektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie 
logo w celu tworzenia tożsamości firm.

(210) 524728 (220) 2021 02 17
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my LUXE

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki mę-
skie, Skórzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, 
Torby podróżne, Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, 
Koszule, Kurtki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płasz-
cze, Rękawiczki, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swe-
try, Szaliki, T-shirty, Żakiety, 35 Usługi prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, 
nakryciami głowy, obuwiem, plecakami, portfelami, portmo-
netkami, saszetkami męskimi, skórzanymi paskami, parasol-
kami i parasolami przeciwsłonecznymi, torbami podróżnymi, 
torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, plecaków, 
portfeli, portmonetek, saszetek męskich, skórzanych pasków, 
parasolek i parasoli przeciwsłonecznych, toreb podróżnych, 
torebek, walizek.

(210) 524729 (220) 2021 02 17
(731) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) my

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki męskie, 
Skórzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Torby 
podróżne, Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, Koszule, 
Kurtki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płaszcze, Ręka-
wiczki, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry, Szaliki, 
T-shirty, Żakiety, 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, nakryciami gło-
wy, obuwiem, plecakami, portfelami, portmonetkami, saszetka-
mi męskimi, skórzanymi paskami, parasolkami i parasolami prze-
ciwsłonecznymi, torbami podróżnymi, torebkami, walizkami, 
prowadzenie sprzedaży wysyłkowej artykułów odzieżowych, 
nakryć głowy, obuwia, plecaków, portfeli, portmonetek, sasze-
tek męskich, skórzanych pasków, parasolek i parasoli przeciw-
słonecznych, toreb podróżnych, torebek, walizek.

(210) 524730 (220) 2021 02 17
(731) PIECZKA MARIA SETAM, Nisko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADERA MADE IN POLAND

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.26, 
06.01.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 524731 (220) 2021 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Basil

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 03.06.01, 
03.06.03, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 
26.01.20

(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, 18 Obroże dla 
zwierząt, Odzież dla zwierząt, Smycze dla zwierząt, Nosi-
dełka dla zwierząt [torby], Wyroby rymarskie, bicze i ubra-
nia dla zwierząt, 21 Klatki dla zwierząt domowych, Kuwety 
dla zwierząt domowych, Szczotki do zębów dla zwierząt, 
Łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, 
Naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Rękawice 
do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Miski na kar-
mę i wodę dla zwierząt domowych, 31 Ciastka dla zwie-
rząt, Ściółka dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, 
Pokarm dla zwierząt domowych, Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Karmy i pasze dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, Karma 
dla psów, Karma dla kotów, Przysmaki dla kotów [jadalne], 
Przysmaki dla psów [jadalne], Piasek do kuwet dla kotów, 
Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Żwi-
rek dla kotów.

(210) 524732 (220) 2021 02 16
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORTEX ZUPA JARZYNOWA 10 MIN WYSOKA 

ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY

(531) 29.01.15, 05.09.01, 05.09.21, 05.09.22, 05.09.24, 06.19.09, 
06.19.11, 11.03.10, 11.03.20, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 05.03.11, 05.03.13, 
05.03.16, 24.17.05, 24.17.07, 24.17.09, 17.01.02, 26.11.01, 
26.11.05, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 29 Mrożone warzywa, Mrożone mieszanki wa-
rzywne, Mrożone dania gotowe z warzyw, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Mrożone składniki do sporządzania zup stanowią-
ce warzywa i mieszanki warzyw.

(210) 524733 (220) 2021 02 16
(731) HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HORTEX TRUSKAWKI WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA 100% NATURY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
05.07.08, 05.07.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 06.19.09, 
06.19.11, 11.03.10, 11.03.20, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.05, 
24.17.09, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.02, 
26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 29 Mrożone owoce, Mrożone dania gotowe 
z owoców, Sałatki owocowe.

(210) 524746 (220) 2021 02 17
(731) LEWANDOWSKI EDGAR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Varsavia Galante
(510), (511) 41 Prezentacja dzieł teatralnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Organizowanie, produkcja i wy-
stawianie spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji 
teatralnych, Usługi artystów estradowych, Usługi rozryw-
kowe świadczone przez artystów scenicznych, Zarządzanie 
stroną artystyczną spektakli teatralnych, Pokazy edukacyj-
ne, Edukacja, Edukacja dorosłych, Lekcje baletu, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Nauka tańca, Nauka tańca 
dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Prowadzenie kursów, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów in-
struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych 
ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie 
uniwersyteckim, Prowadzenie kursów nauki na odległość 
na poziomie podstawowym, Prowadzenie kursów nauki 
na odległość na poziomie średnim, Prowadzenie kursów na-
uki na odległość na poziomie szkoły wyższej, Prowadzenie 
kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, Edu-
kacja, rozrywka i sport, Organizowanie pokazów tańca, Poka-
zy tańca na żywo, Produkcja pokazów rozrywkowych obej-
mujących występy tancerzy, Udzielanie lekcji tańca, Usługi 
edukacyjne związane z tańcem, Usługi w zakresie nauki tań-
ca, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikacja prac naukowych, Publi-
kacje multimedialne.

(210) 524750 (220) 2021 02 17
(731) PORĘBSKA ANNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) Centroenergia
(510), (511) 9 Inwertery elektryczne, Przemienniki [inwerte-
ry], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fo-
towoltaiczne], Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Falowniki 

fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne modu-
ły słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły 
słoneczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia 
i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej, inwertery elektryczne, przemienniki [inwertery], 
37 Usługi instalacyjne następujących produktów: falowni-
ki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii 
elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, inwer-
tery elektryczne, przemienniki [inwertery], Naprawy i prace 
konserwacyjne związane z następującymi produktami: fa-
lowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
akumulatory energii fotowoltaicznej, instalacje fotowolta-
iczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fo-
towoltaiczne], urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
wertery elektryczne, przemienniki [inwertery].

(210) 524752 (220) 2021 02 17
(731) POŁOCHAJŁO-MIGDA ANNA, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANN

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10

(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Kosmetyki 
w postaci kremów, Pianki pod prysznic, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do kąpieli i pod prysznic, Preparaty kosmetyczne do kąpieli 
i prysznicowe, Preparaty do prania, Chusteczki nasączone 
preparatami czyszczącymi, Dyfuzory z patyczkami zapacho-
wymi, Perfumy do tektury, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Preparaty do depilacji 
i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do włosów, Chus-
teczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczający-
mi do twarzy, Chusteczki nasączone preparatami do usuwa-
nia makijażu, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki do stoso-
wania na skórę, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki 
upiększające, Kremy BB, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 
Kremy i balsamy kosmetyczne.
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(210) 524754 (220) 2021 02 16
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCT GDANSK A Member of the PSA Group

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.04.01, 26.04.07, 
26.04.11, 26.03.04, 26.03.23

(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, 
Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów 
i ładunków, Składowanie towarów, Transport, Transport 
kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wyła-
dunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w zakresie 
transportu kontenerowego, Świadczenie usług w zakresie 
magazynowania towarów transportowanych drogą wodną, 
Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku i składowania, Ob-
sługa ładunków i usługi frachtowe, Składowanie ładunków, 
Transport i składowanie, Transport lądowy, Transport kolejo-
wy, Magazynowanie ładunku przed transportem, Załadunek 
frachtu, Rozładunek statków.

(210) 524756 (220) 2021 02 17
(731) ŚWIERCZ RYSZARD RS-TECH, Olsztynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEROLLI Stone&Wood Design

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 
26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20

(510), (511) 20 Blaty robocze, Blaty kuchenne, Blaty stołowe, 
Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty wierzchnie do sza-
fek, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty na szafki przezna-
czone do użytku ze zlewozmywakami, Meble, Meble domo-
we, Meble sklepowe, Meble sypialne, Barki [meble], Komody 
[meble], Meble kuchenne, Meble łazienkowe, Stoły [meble], 
Meble drewniane, Meble łączone, Regały [meble], Meble 
wielofunkcyjne, Meble gięte, Meble metalowe i meble kem-
pingowe, Meble modułowe [kombinowane], Lady robocze 
[meble], Meble do wnętrz, Regały drewniane [meble], Meble 
ogrodowe [patio], Bufety ruchome [meble], Barki ruchome 
[meble], Segmenty wystawiennicze [meble], Osłony ko-
minkowe [meble], Modułowe układy półek [meble], Meble 
do akwariów pokojowych, Meble wykonane ze stali, Stoja-
ki na książki [meble], Segmenty ścienne metalowe [meble], 
Meble do użytku przemysłowego, Regały z metalu [meble], 
Półki z metalu [meble], Meble do sal koncertowych, Meble 
kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Osło-
ny kominkowe domowe [meble], Dekoracyjne płyty ścienne 
[meble] nietekstylne, Meble do użytku w audytoriach, Meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, Elementy mebli segmento-
wych, niemetalowe [meble].

(210) 524758 (220) 2021 02 16
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal 
Gdansk

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 
24.17.01, 24.17.02, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 
26.11.10, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.11, 26.03.04, 26.03.23

(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, 
Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów 
i ładunków, Składowanie towarów, Transport, Transport 
kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wy-
ładunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w za-
kresie transportu kontenerowego, Świadczenie usług 
w zakresie magazynowania towarów transportowanych 
drogą wodną, Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku 
i składowania, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, 
Składowanie ładunków, Transport i składowanie, Trans-
port lądowy, Transport kolejowy, Magazynowanie ładun-
ku przed transportem, Załadunek frachtu, Rozładunek 
statków.

(210) 524765 (220) 2021 02 16
(731) DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DCT.GDANSK.SA Deepwater Container Terminal 

Gdansk

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 
24.17.01, 24.17.02, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 
26.04.01, 26.04.07, 26.04.11, 26.03.04, 26.03.23

(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport morski, 
Magazynowanie i składowanie, Składowanie kontenerów 
i ładunków, Składowanie towarów, Transport, Transport 
kontenerów, Usługi rozładunku towarów, Załadunek, wy-
ładunek statków, Przeładunek kontenerów, Usługi w za-
kresie transportu kontenerowego, Świadczenie usług 
w zakresie magazynowania towarów transportowanych 
drogą wodną, Usługi nabrzeży w zakresie przeładunku 
i składowania, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, 
Składowanie ładunków, Transport i składowanie, Trans-
port lądowy, Transport kolejowy, Magazynowanie ładun-
ku przed transportem, Załadunek frachtu, Rozładunek 
statków.

(210) 524769 (220) 2021 02 17
(731) HADWAO NANOTECHNOLOGIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HADWAO.NET
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 
26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 26.11.05

(510), (511) 1 Impregnaty przeciw plamom, Impregnaty 
do zewnętrznych powierzchni budynków [inne niż farby lub 
oleje], Materiały ceramiczne w formie granulek do użytku 
w przemyśle, Materiały ceramiczne w formie past do użyt-
ku w przemyśle, Materiały ceramiczne w formie proszków 
do użytku w przemyśle, Materiały ceramiczne w formie 
pyłu do użytku jako środki filtrujące, Szpachlówka do karo-
serii samochodowej, Klej do uszczelek samochodowych, 
Środki do przepłukiwania chłodnic samochodowych, Płyny 
do odmrażania przednich szyb samochodowych, Substan-
cje uszczelniające i pompujące do opon samochodowych, 
Środki konserwujące do powierzchni budynków [chemicz-
ne] inne niż farby lub oleje, Tlenki srebrowe, Detergenty 
do czyszczenia [część procesów produkcyjnych], Ciecze 
do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, Rozpusz-
czalniki do czyszczenia do użytku w procesach produkcji, 
Produkty chemiczne do nabłyszczania skór, Preparaty che-
miczne do impregnacji wodoodpornej skór, 3 Perfumy 
do zastosowań przemysłowych, Perfumy do ceramiki, Per-
fumy w płynie, Środki zapachowe do pomieszczeń, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe do samo-
chodów, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Pasty płynne 
do podłóg, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Płyny 
do prania chemicznego, Preparaty do pielęgnacji tkanin.

(210) 524799 (220) 2021 02 18
(731) ZIMMERMAN WOJCIECH, Nysa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBAL OPERATIVE

(531) 26.05.02, 26.05.10, 26.05.18, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Przydzielanie stanowisk dla pracowników 
tymczasowych, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, 
Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi w za-
kresie tymczasowego przydziału pracowników, Znajdowanie 
posady dla pracowników tymczasowych, Agencje zatrud-
nienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, 36 Zarządzanie 
nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, 40 Obróbka meta-
lurgiczna.

(210) 524802 (220) 2021 02 18
(731) WIECHOCZEK SZYMON, Koszęcin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDAM TO

(531) 21.03.21, 24.15.01, 24.15.11, 26.01.04, 26.04.01, 26.04.10, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01

(510), (511) 41 Edukacja.

(210) 524812 (220) 2021 02 18
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCUS SCHMIDT

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.22, 25.01.01, 25.01.15, 
29.01.14

(510), (511) 33 Wina.

(210) 524814 (220) 2021 02 18
(731) ISLAM RIAZUL SARAH FOOD, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB CENTER Zdrowe i Smaczne

(531) 02.01.01, 02.01.11, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, 30 Ciasto na wypieki, 40 Wypiek chleba na zamówienie.

(210) 524816 (220) 2021 02 17
(731) GRUZA BŁAŻEJ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Progo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi spedycji, Spedycja ładunków, Spedy-
cja ładunku pomiędzy portami morskimi, Spedycja towarów, 
Logistyka transportu, Transport lądowy, Transport powietrz-
ny, Transport wodny, Składowanie ładunków, Składowa-
nie i dostarczanie towarów, Usługi dostarczania ładunków, 
Usługi przewozu ładunków, Usługi dystrybucyjne, Usługi 
przeładunkowe, Organizowanie transportu ładunków, Do-
starczanie informacji dotyczących transportu, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie transportu, Usługi konsultacyjne zwią-
zane z transportem, Skomputeryzowane planowanie zwią-
zane z transportem.
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(210) 524817 (220) 2021 02 17
(731) MORE & BETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGON’S TREASURE

(531) 04.03.03, 25.01.05, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Organizacja imprez rozryw-
kowych typu cosplay, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
Usługi pokazów filmowych, Usługi rozrywkowe.

(210) 524819 (220) 2021 02 17
(731) CENTRUM TERAPII ROZPROSZONE ZMYSŁY 

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA KAMIENIK  
SPÓŁKA JAWNA, Radom

(540) (znak słowny)
(540) Kocurek
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyjnych, 
Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Obozy letnie 
[rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktyw-
ności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktyw-
ności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktyw-
ności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji 
na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Orga-
nizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i arty-
stycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizacja konkursów w dziedzi-
nie rozrywki przez telefon, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, 
Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe 
stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka 
z udziałem muzyki, Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla 
dzieci, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadcze-
nie usług w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych 
z rekreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do za-
baw dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe 
go, Udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów 

rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostęp-
nianie sprzętu i obiektów rozrywkowych, Usługi bibliotecz-
ne, Usługi bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów 
rozrywki na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania ba-
lonami, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyj-
ne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne 
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [eduka-
cja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów 
tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekreacyjnych, 
Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edukacyjne, Usłu-
gi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi edukacji 
percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzaminowania, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie 
wykładów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Or-
ganizowanie wystaw edukacyjnych, Zarządzanie usługami 
edukacyjnymi, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Za-
pewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie gier edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Dostarczanie informa-
cji edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edu-
kacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
Nauka tańca dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, 
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Świadczenie usług 
rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla 
dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / eduka-
cja], Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi 
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Usługi eduka-
cyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, 
Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelek-
tualnej dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w po-
staci placów zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Świadczenie usług edukacyj-
no-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, 
44 Usługi terapeutyczne, Terapia mowy, Terapia sztuką, Usłu-
gi terapeutyczne, Usługi terapii głosu i terapii logopedycz-
nej, Usługi terapii chelatowej, Terapia mowy i słuchu, Terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, Terapia z udziałem zwierząt [zoote-
rapia], Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Poradnic-
two związane z terapią zajęciową, Usługi w zakresie terapii za-
jęciowej, Usługi w zakresie terapii mowy, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi w zakresie te-
rapii za pomocą światła, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Usługi 
w zakresie terapii zajęciowej, Udostępnianie informacji na temat 
karmienia piersią, Usługi doradztwa technicznego dotyczącego 
zdrowia, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Usługi 
w zakresie testów psychologicznych, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Przepro-
wadzanie diagnozy chorób, Usługi diagnozy psychologicznej, 
Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i analizy], Obrazowanie optyczne do użytku 
w diagnostyce medycznej, Analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, Badania medyczne w celach diagnostycznych 
lub leczenia, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób 
ciała człowieka, Usługi badań medycznych związane z diagno-
zowaniem i leczeniem chorób.
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(210) 524820 (220) 2021 02 18
(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, CH
(540) (znak słowny)
(540) BOMILO
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Środki 
grzybobójcze.

(210) 524821 (220) 2021 02 17
(731) CENTRUM TERAPII ROZPROSZONE ZMYSŁY 

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA KAMIENIK  
SPÓŁKA JAWNA, Radom

(540) (znak słowny)
(540) Rudy Kocurek
(510), (511) 41 Przedszkola, Akredytacja usług edukacyj-
nych, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, 
Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, 
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, 
Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, 
Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, 
Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Orga-
nizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Or-
ganizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon, 
Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy uro-
dzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, 
Organizowanie balów, Organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, Przedstawienia objazdowe stanowiące usłu-
gi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przygotowy-
wanie tekstów do publikacji, Rozrywka z udziałem muzyki, 
Studia tańca, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Świadczenie usług związanych z rekreacją wod-
ną, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do gry w gry planszowe go, Udostępnia-
nie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie 
pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, 
Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzę-
tu i obiektów rozrywkowych, Usługi biblioteczne, Usługi 
bibliotek [wypożyczanie książek], Usługi centrów rozrywki 
na obozach wakacyjnych, Usługi dekorowania balona-
mi, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi rekreacyjne 
dla osób starszych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne 
związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe 
dla dzieci, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi szkół [edu-
kacja], Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie 
klubów tańca, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Warsztaty do celów rekre-
acyjnych, Edukacja, Zapewnianie edukacji, Szkolenia edu-
kacyjne, Usługi edukacyjne, Usługi przedszkoli [edukacja], 
Usługi edukacji percepcyjnej, Edukacyjne usługi egzamino-
wania, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Organizowanie wykładów edukacyjnych, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Za-
rządzanie usługami edukacyjnymi, Wypożyczanie mate-
riałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 

Organizowanie gier edukacyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Przyznawa-
nie świadectw edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, Nauka tańca dla dzieci, Usługi 
dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Zajęcia zorgani-
zowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Kształcenie rucho-
we dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne 
świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne związane 
z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyj-
ne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów 
zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla 
dorosłych i dzieci, Świadczenie usług edukacyjno-rozryw-
kowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych.

(210) 524823 (220) 2021 02 17
(731) AUCHAN HOLDING, Croix, FR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowe Życie by Auchan

(531) 02.09.01, 24.15.03, 24.15.15, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi używanymi produktami: wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych, w tym bielizna 
stołowa i pościelowa, artykuły tekstylne do użytku w go-
spodarstwie domowym, akcesoria tekstylne, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Aparaty fotograficzne, Kamery, 
Telefony, Smartfony, Tablety cyfrowe, Książki, Gry kompu-
terowe, w tym gry wideo [gry komputerowe] w formie 
programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowa-
nie komputerowe], Muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalo-
ne na nośnikach, w tym nagrane płyty DVD, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, w tym płyty DVD, 
Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Zasta-
wa stołowa, Meble i duże akcesoria dla dzieci i niemow-
ląt, w tym nosidełka dla niemowląt, chodziki dla dzieci, 
przewijaki, maty do przewijania niemowląt, kojce, Wózki 
dziecięce, Samochodowe foteliki dziecięce, Wino, Zabaw-
ki, gry i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie.

(210) 524824 (220) 2021 02 18
(731) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT 

EXPORT, Bańska Niżna
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT11/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

(540) PIWO Z GÓR MARUSARZ

(531) 27.05.01, 06.01.02, 06.01.04, 26.13.25, 26.02.01, 26.02.16, 
26.02.19

(510), (511) 32 Piwo.

(210) 524830 (220) 2021 02 18
(731) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały
(540) (znak słowny)
(540) GREENBASKI
(510), (511) 29 Kabanosy wegetariańskie, Wędliny wegeta-
riańskie, 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-
gery sojowe, Burgery warzywne, Gotowe produkty z warzyw, 
Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Mrożone gotowe posiłki składa-
jące się głównie z warzyw, Substytuty mięsa na bazie warzyw, 
Warzywa mrożone, Krojone 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 spo-
żywczych], Oleje jadalne, Przekąski na bazie mleka, Przekąski 
na bazie sera, Mięso i wyroby mięsne, Mięso gotowe do spo-
życia, Mięso gotowane, Mięsa wędzone, Suszone mięso, Mięso 
mrożone, Mięso liofilizowane, Mięso mielone, Przekąski mię-
sne, Szynka, Kabanosy, Surowe kiełbasy, Parówki, Wędliny.

(210) 524831 (220) 2021 02 18
(731) ŻABKA ANETA FHU NOEMI, Gąbin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fenome

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna, Odzież.

(210) 524833 (220) 2021 02 18
(731) MAĆKOWIAK JAGODA PRZEDSIĘBIORSTWO 

JUBILERSKIE, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trusky

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [bi-
żuteria], Zawieszki [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria 
sztuczna, Biżuteria osobista, 18 Torebki, portmonetki i port-
fele, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z biżuterią: biżuteria, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z ozdobami [biżuteria], Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: bransoletki 
[biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z biżuterią: zawieszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria szlachetna, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią:  
biżuteria sztuczna, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z biżuterią: biżuteria osobista, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej: torebki, portmonetki i portfele, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej: walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.

(210) 524836 (220) 2021 02 18
(731) MAĆKOWIAK JAGODA PRZEDSIĘBIORSTWO 

JUBILERSKIE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) TRUSKY
(510), (511) 14 Biżuteria, Ozdoby [biżuteria], Bransoletki [bi-
żuteria], Zawieszki [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria 
sztuczna, Biżuteria osobista, 18 Torebki, portmonetki i port-
fele, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z biżuterią: biżuteria, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z ozdobami [biżuteria], Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: bransoletki 
[biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku 
z biżuterią: zawieszki [biżuteria], Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w związku z biżuterią: biżuteria szlachetna, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z biżuterią: 
biżuteria sztuczna, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z biżuterią: biżuteria osobista, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej: torebki, portmonetki i portfele, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej: walizy, torby podróżne, tor-
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.

(210) 524839 (220) 2021 02 18
(731) WITEK DAWID, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDA THE REAL SOLVENT TAPE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 16 Taśma klejąca pakowa, Materiały do pako-
wania z kartonu, Materiały do pakowania z papieru, Mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania.

(210) 524846 (220) 2021 02 18
(731) FUNDACJA POLSKIEJ SIECI HANDLOWEJ LEWIATAN. 

BLISKO TWOICH POTRZEB, Włocławek
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(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. Blisko 

Twoich potrzeb
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Materiały szkolenio-
we i instruktażowe w formie elektronicznej, Broszury folde-
ry i ulotki z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w formie 
elektronicznej, 16 Publikacje drukowane, Ulotki, Plakaty, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Broszury, Foldery, Bro-
szury foldery i ulotki z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  
35 Organizowanie zakupu na rzecz osób trzecich leków, 
środków medycznych, sprzętu diagnostycznego oraz inne-
go sprzętu poprawiającego komfort pacjentów, Organizo-
wanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pomoc w za-
kupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla 
placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją, Usługi 
związane z promowaniem pomocy dzieciom, osobom cho-
rym, niepełnosprawnym, bezdomnym i samotnym, Orga-
nizowanie aukcji publicznych, Usługi reklamowe w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej i terapii, Usługi promowania działań 
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających terapii oraz re-
habilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, Prowadzenie 
kompleksowych kampanii reklamowych w zakresie rozwoju 
dzieci i młodzieży oraz edukacji, Promowanie akcji pozyski-
wania funduszy na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk ży-
wiołowych, osobom chorym oraz niepełnosprawnym, Orga-
nizowanie zakupu leków i sprzętu dla placówek medycznych, 
domów dziecka, domów starców, hospicjów i ośrodków re-
habilitacyjnych, 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, Inwestowanie funduszy 
na cele charytatywne, Organizacja zbiórek, Organizacja zbió-
rek charytatywnych, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy i sponso-
rowanie finansowe, Usługi zbierania funduszy na cele dobro-
czynne, Sponsorowanie finansowe, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Pozyskiwanie funduszy na projekty humani-
tarne, Udzielanie wsparcia finansowego, w tym stypendiów, 
dla dzieci lub młodzieży, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek finansowych, Przydzielanie dotacji 
pieniężnych dla organizacji charytatywnych, Przydzielanie 
stypendiów na wyższych uczelniach, Przydzielanie stypen-
diów naukowych, Sponsorowanie działalności sportowej, 
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, Usługi filantropijne w zakresie datków pienięż-
nych, Usługi funduszu dobroczynnego, Usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi w zakresie po-
zyskiwania funduszy, Usługi w zakresie sponsoringu finanso-
wego, Zbieranie funduszy, Zbiórka funduszy dobroczynnych 
jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, 41 Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi wydawnicze i re-
porterskie, Organizowanie seminariów związanych z eduka-
cją, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Usługi edukacyjne, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Wspomaga-
nie działalności edukacyjnej, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecznych, Orga-
nizowanie i prowadzenie loterii, Usługi wydawnicze, w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze, filmowe, audiowizualne, 

radiowe, multimedialne, Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Usługi wydawania czasopism, gazet, magazynów, dzienni-
ków, periodyków, książek, Usługi publikacji, Publikowanie 
materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publi-
kowanie czasopism, gazet, magazynów, periodyków, książek 
i tekstów innych niż teksty reklamowe, również w Internecie 
i elektronicznie, Usługi publikacji elektronicznych on-line 
nie do pobrania, Publikacje multimedialne i internetowe.

(210) 524848 (220) 2021 02 18
(731) MY HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LBEAR
(510), (511) 9 Edukacyjne programy komputerowe dla dzie-
ci, Mobilne aplikacje, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Piłki 
do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki 
pluszowe, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Zabawki edu-
kacyjne, Zabawki mówiące, Zabawki inteligentne, Zabawki 
zdalnie sterowane, Zabawki z tkanin, Zabawki rozwojowe 
dla niemowląt, Maty do zabawy zawierające zabawki dla nie-
mowląt, Maty z puzzli piankowych [zabawki], Zestawy do za-
bawy, Tunele do zabawy, Puzzle, Klocki do zabawy, Wielo-
funkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Pluszowe zabawki 
z przymocowanym kocykiem.

(210) 524849 (220) 2021 02 18
(731) POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLTRONIC

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Organizowa-
nie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednic-
twem sieci Internet, następujących towarów: akumulatory 
elektryczne, baterie galwaniczne, anteny, wskaźniki, testery 
i mierniki stosowane dla potrzeb urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, diody, diody LED i wyświetlacze LED, kom-
putery, osprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, 
kable, przewody elektryczne, przedłużacze, listwy i taśmy 
połączeniowe, osprzęt elektryczny i elektroniczny w tym 
głowice audio, telewizyjne i video, indukcyjne elementy, 
kondensatory, prostowniki, odbiorniki podczerwieni, ukła-
dy scalone, bezpieczniki, karty pamięci, radiatory, zasilacze, 
ładowarki, wyłączniki, przełączniki, układy i urządzenia alar-
mowe, urządzenia do przesyłania, odbierania i odtwarzania 
obrazu i dźwięku oraz części składowe tych urządzeń, urzą-
dzenia GPS oraz osprzęt i akcesoria do tych urządzeń, urzą-
dzenia elektroniczne do zdalnego sterowania w tym piloty, 
systemy oświetlenia LED, oświetlenie LED, lampy diodowe 
LED, żarówki diodowe LED, taśmy LED, latarki elektryczne, 
lampy, żarówki elektryczne, żarówki LED, neony LED, 37 In-
stalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego 
i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawy 
komputerów, Czyszczenie i konserwacja laptopów, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji komputerów, Usługi naprawy 
zasilaczy do laptopów, Usługi wymiany matryc w laptopach, 
Usługi serwisu laptopów, Usługi naprawy części kompu-
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terowych, Usługi wymiany części komputerowych, Usługi 
diagnostyczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, 
42 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych 
urządzeń peryferyjnych, Usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze 
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowe-
go, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, 
Usługi doradztwa informatycznego, Testowanie sprzętu in-
formatycznego, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Rozwiązywanie 
problemów w postaci diagnozowania problemów z elektro-
niką użytkową, Usługi diagnostyki komputerowej, Diagnozo-
wanie błędów w oprogramowaniu komputerowym.

(210) 524853 (220) 2021 02 18
(731) GIZA ALINA, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alina Giza

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Tkaniny.

(210) 524854 (220) 2021 02 17
(731) STANEK BARTŁOMIEJ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNERGY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawno-
ści fizycznej], Usługi trenerskie, Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Kultura fizyczna, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi w zakresie trenin-
gu fizycznego, Sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem 
pojazdów], Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Usługi trenerskie 
w zakresie sportu, Usługi w zakresie treningu sprawności fi-
zycznej, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usłu-
gi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach 
kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja spor-
towa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Kursy szkole-
niowe dotyczące zajęć sportowych, Nadzorowanie ćwiczeń 
fizycznych, Organizacja imprez sportowych, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Zapewnianie in-
struktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych.

(210) 524855 (220) 2021 02 17
(731) MAJ ALEKSANDRA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Choco Loco

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.22, 17.02.02, 17.02.04, 08.01.18, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 30 Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokru-
szony ze słodzony czerwoną fasolą, Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], Sorbety [lody], Czekolada, Czekolada pitna, 
Ciastka, Ciasto w proszku, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto 
na wypieki, Ciasto [masa do pieczenia], Karmelki [cukierki], 
Lukier do ciast, Lukier lustrzany [polewa lustrzana], Mieszanki 
ciasta, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Naleśniki, Napoje 
czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje 
kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie 
kawy, Nugat, Pasty czekoladowe do smarowania zawiera-
jące orzechy, Pasty na bazie czekolady, Puddingi, Słodycze 
owocowe, Środki wiążące do lodów spożywczych, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(210) 524857 (220) 2021 02 17
(731) STRUBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuślin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRUBET

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 
26.13.25

(510), (511) 19 Beton, Beton ogniotrwały, Beton zbrojony, 
Beton syntetyczny, Podłogi betonowe, Betonowe rury, Pa-
chołki betonowe, Słupy betonowe, Pojemniki betonowe, Be-
tonowe rzeźby, Belki betonowe, Beton do odlewania, Beton 
gotowy do użycia, Beton na pomniki, Beton przemysłowy 
do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Beton sa-
mopoziomujący do użytku w budownictwie, Betonowe ele-
menty brukowe, Betonowe elementy budowlane, Betonowe 
materiały budowlane, Materiały kruszywowe do stosowania 
w betonie, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Masa 
betonowa prefabrykowana, Kruszywa wykorzystywane 
do przygotowywania betonu, Kostki brukowe betonowe, 
Kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], Kanały 
odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowe], Kamienie 
brukowe betonowe, Gotowe betonowe elementy budowla-
ne, Formy niemetalowe do betonu, Figury z betonu, Figurki 
z betonu, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub 
marmuru, Drogowe bariery ochronne z betonu, Budowlane 
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi 
i włóknem szklanym, Budowlane elementy z betonu, Bloki 
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Bloki wy-
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konane z betonu do ochrony wybrzeża, Bloczki betonowe, 
Betonowe ściany oporowe, Betonowe przewody, Betonowe 
płyty do nawierzchni drogowych, Betonowe poidła dla pta-
ków, Mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad smo-
łowych, Niemetalowe materiały tkane do betonu, Okienne 
skrzynki na kwiaty wykonane z betonu, Panele betonowe, 
Piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, Płyty beto-
nowe, Pokrycia betonowe, Pomniki betonowe, Popiersia 
z betonu, Popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, Posążki 
z kamienia, betonu lub marmuru, Rzeźby z betonu, Ściany 
betonowe, Ściany betonowe do celów budowlanych, Skle-
pienia betonowe, Słupy betonowe do użytku jako materiały 
budowlane, Szalunki niemetalowe do betonu.

(210) 524858 (220) 2021 02 17
(731) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI OGRÓD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 01.17.17
(510), (511) 29 Przetwory owocowe i warzywne, Mrożone 
owoce i warzywa, Mrożone mieszanki owocowe i warzywne, 
Mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, Mrożone dania 
gotowe wegańskie, wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, Sałat-
ki owocowe i warzywne, Zupy, Składniki do sporządzania zup, 
Mrożone grzyby, Żywność dietetyczna składająca się głównie 
z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłusz-
czu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw, 
30 Ryż, Tapioka, Sago, Wyroby mączne, Mrożone wyroby mącz-
ne, Wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, Mrożone 
wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, Gotowe dania 
na bazie produktów zbożowych i mąki, Ravioli, Pizza, Lasagne, 
Makarony, Produkty zbożowe, Kasze, Wyroby piekarnicze, Lody, 
Lody spożywcze, Lody spożywcze w proszku, Lody mleczne, 
Lody owocowe, Sorbety, Desery lodowe, 40 Produkcja na rzecz 
osób trzecich żywności w tym mrożonych owoców i warzyw, 
mrożonych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych 
dań gotowych z owoców i warzyw, mrożonych dań gotowych 
wegańskich, wegetariańskich i z dodatkiem mięsa, wyrobów lo-
dowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów.

(210) 524871 (220) 2021 02 18
(731) PRZYBYSZ KAMIL, Paprotnia
(540) (znak słowny)
(540) Advena- art
(510), (511) 16 Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Dzieła 
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architekto-
niczne, Litograficzne dzieła sztuki, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy, Obrazy  
artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Reprezentacje graficzne [ry-
sunki, obrazy], 17 Posągi i dzieła sztuki, 35 Usługi w zakresie 
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi rekla-
mowe, promocyjne i marketingowe, Pośrednictwo w zawie-
raniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich.

(210) 524891 (220) 2021 02 19
(731) WOŁOSZCZUK-DARNOWSKI SŁAWOMIR, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shamballa

(531) 25.12.03, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świec, Usługi 
sprzedaży detalicznej kadzidełek, Usługi sprzedaży detalicz-
nej książek, Usługi sprzedaży detalicznej kart, Usługi sprze-
daży detalicznej minerałów, Usługi sprzedaży detalicznej ka-
mieni naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej ziół, Usługi 
sprzedaży detalicznej wahadeł, Usługi sprzedaży detalicznej 
biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej lamp solnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej olejków zapachowych, Usługi sprze-
daży detalicznej produktów ezoterycznych.

(210) 524892 (220) 2021 02 19
(731) GOLONKA JACEK, Brzeźnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FILDREW

(531) 05.01.05, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Budowlane (Drewno -), Deski [drewno bu-
dowlane], Drewno budowlane, Drewno konstrukcyjne, 
Drewno, 37 Usługi doradcze i informacyjne dotyczące bu-
downictwa, Budownictwo, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi 
doradztwa budowlanego, 42 Konstrukcyjne (Projektowanie -), 
Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Pro-
jektowanie budowlane.

(210) 524894 (220) 2021 02 19
(731) MATYSIAK JERZY, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLOLAND MATYSIAK 1973

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.10, 
27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu.



Nr  ZT11/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 103

(210) 524895 (220) 2021 02 19
(731) ŚMIELAK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K. ŚMIELAK

(531) 15.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Wynajem sprzętu podnośnikowego, Wyna-
jem podnośników koszowych.

(210) 524903 (220) 2021 02 18
(731) GĄGAŁA HANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Procentki

(531) 11.03.02, 11.03.06, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.20, 24.17.07, 
27.05.01

(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z na-
pojami alkoholowymi.

(210) 524929 (220) 2021 02 18
(731) KLUB WIEJSKI WILCZENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) wilczeniec
(510), (511) 35 Reklama, marketing i promocja, Usługi reklamo-
we w zakresie reklam radiowych, telewizyjnych, rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, organizowania reklamowych 
pokazów i prezentacji, organizowanie imprez promocyjnych, 
organizowanie aukcji, pośrednictwo handlowe bez kontaktu 
z towarem, fachowe doradztwo handlowe, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, 
Marketing dotyczący promocji sprzedaży towarów i usług 
oraz wizerunku firmy i marki, Planowanie, opracowywanie oraz 
wdrażanie strategii i pomysłów marketingowych, Reklama 
i marketing poprzez imprezy kulturalne, rozrywkowe i wyda-
rzenia sportowe, Kampanie marketingowe, Sponsoring pro-
mocyjny, Promowanie towarów i usług poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z imprezami kulturalnymi 
i rozrywkowymi, Prezentowanie produktów w mediach (prasa, 
radio, telewizja, Internet) dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Organizowanie pokazów 
mody, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, Pośrednictwo handlowe poprzez kojarzenie 
kontrahentów oraz usługi polegające na kompleksowej ofercie 
różnych towarów podkreślającej ich zalety oraz umożliwiającej 
obejrzenie i zakup tych towarów nabywcom hurtowym i de-
talicznym w sklepach, za pośrednictwem katalogów, środków 
komunikacji elektronicznej, Prowadzenie sprzedaży za pośred-
nictwem sklepów detalicznych oraz Internetu (sklepy interne-
towe) takich towarów jak: kosmetyki dla zwierząt, Suplementy 

diety i preparaty witaminowe dla zwierząt, Boksy dla koni, Kaski 
ochronne do jazdy konnej, Rekreacyjne pojazdy kempingowe 
z przyczepą dla koni, przyczepy do przewozu koni, Wyroby 
rymarskie, bicze, uprząż konna, baty ujeżdżeniowe, podkowy 
końskie, okrycia dla koni, wędzidła dla koni, uździenice dla koni, 
naczółki dla koni, uzdy dla koni, tykawki dla koni, buty dla koni, 
chomąta dla koni, nakolanniki dla koni, lonże do szkolenia koni, 
artykuły odzieżowe dla koni, siodła do jazdy konnej, osłony 
na koński ogon, maski na łby końskie, czapraki pod siodła koń-
skie, wytok jako element rzędu końskiego, artykuły do owijania 
nóg koni, ochraniacze na nogi i bandaże na kolana dla koni, 
strzemiona, derki dla koni przeciw owadom, klapy na oczy dla 
koni, worki do karmienia koni, sakwy, torby, plecaki, Szczotki 
i grzebienie dla koni, żłoby dla koni, Buty do jazdy konnej, ar-
tykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego, Maty 
podłogowe do boksów w stajniach dla koni, Żywe konie, pasza 
dla koni, karma dla koni, jadalne smakołyki dla koni, Usługi han-
dlu on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, 
Programy lojalnościowe dla klientów, usługi w zakresie kart lojal-
nościowych w ramach usług promocyjnych i motywacyjnych 
dla stałych klientów, Usługi franchisingowe związane z organi-
zowaniem i prowadzeniem działalności handlowej i usługowej 
w sieci pod określony marką, 41 Usługi turystyczne związane 
z organizowaniem wypoczynku, Organizowanie imprez kultu-
ralnych i rekreacyjno-sportowych, Usługi w zakresie aktywnych 
form wypoczynku takich jak: gry zespołowe na trawie, gry 
zręcznościowe, strzelnice, rozgrywki paintballowe, szkoły prze-
trwania, Organizowanie zabaw (bale, bankiety, dyskoteki), Orga-
nizowanie imprez okolicznościowych (urodziny, chrzciny, wese-
la, przyjęcia komunijne), Organizowanie zawodów sportowych, 
Organizowanie pikników, spływów, rajdów, wczasów w siodle, 
półkolonii, wycieczek szkolnych, Organizowanie obozów jazdy 
konnej, Usługi szkoleniowe w zakresie jazdy konnej, Organizo-
wanie i prowadzenie wyścigów konnych, Wynajmowanie koni 
do rekreacji, Wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy konnej, Or-
ganizowanie polowań, Organizowanie pokazów sportowych 
i akrobatycznych, Organizowanie turniejów, Organizowanie 
kuligów, Organizowanie zawodów jeździeckich, Organizowanie 
pokazów kaskaderskich, Organizowanie przedstawień, Orga-
nizowanie pokazów z zakresu tresury koni, Organizowanie po-
kazów jazdy konnej, Organizowanie pokazów instruktażowych 
w zakresie jazdy konnej, Usługi ujeżdżania koni, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, 
seminariów, szkoleń, kursów, konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, Usługi udostępniania obiektów i sprzętu do jazdy 
konnej, 43 Usługi turystyczne związane z zakwaterowaniem 
i wyżywieniem, wynajmowanie domów, chat, szałasów, sal po-
siedzeń, Usługi zakwaterowania koni, Pensjonaty dla koni, Usługi 
hotelarskie, Usługi gastronomiczne, Puby, restauracje, kawiarnie.

(210) 525024 (220) 2021 02 22
(731) PACIA MARIUSZ, Swojczany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHARSZNICKIE KISZONKI PACIAMARIUISZ
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(531) 06.07.08, 06.19.09, 06.19.16, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.21, 
29.01.14, 27.05.01

(510), (511) 29 Warzywa kapustne, przetworzone, Warzy-
wa fermentowane, Warzywa gotowane, Konserwowane 
warzywa, Warzywa konserwowane, Warzywa marynowa-
ne, Pokrojone warzywa, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Sałatki warzywne, Gotowe dania warzywne, Prze-
kąski na bazie warzyw.

(210) 525027 (220) 2021 02 22
(731) NASIELSKI IGOR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EIKLEAF
(510), (511) 38 Automatyczny transfer danych cyfrowych 
za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Cyfrowa trans-
misja danych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomuni-
kacji, Komunikacja za pomocą środków elektronicznych, 
Przekazywanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony 
internetowe), Transfer cyfrowy danych, Transmisja wiado-
mości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych 
sieci łącznościowych, Usługi przesyłu danych, Usługi tele-
komunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, Usługi 
w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi wy-
syłania wideo, Wspomagane komputerowo przesyłanie 
dźwięku, Wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, 
Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu 
danych i elektronicznych baz danych, Wysyłanie, otrzy-
mywanie i przekazywanie wiadomości, 41 Tłumaczenia 
językowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez 
Internet, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie, Publikacja 
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych on-line, Publikowanie książek, czasopism, Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych on-line, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści 
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych z glo-
balnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], Udo-
stępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu 
publikacji, które mogą być przeglądane, Wydawanie cza-
sopism i książek w postaci elektronicznej.

(210) 525093 (220) 2021 02 22
(731) GOŁĘDZIEWSKI REMIGIUSZ, Międzyrzecz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LUXDECORI

(531) 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, lampy oświetlenio-
we, lampy stojące, 19 Dzieła sztuki z marmuru, kamienia, 
betonu, Kamieniarstwo wyroby, 20 Ozdoby, dzieła sztuki 
z drewna, klamki do drzwi niemetalowe, kołatki do drzwi, 
komody, krucyfiksy z drewna, meble, nogi do mebli, ramy 
do obrazów, pudełka drewniane, wieszaki wyroby stolar-
skie, 21 Deski do krojenia, podkładki na stół, świeczniki, tace 
obrotowe, wazony.

(210) 525121 (220) 2021 02 24
(731) REJNIAK JUSTYNA ARNOTT, Chotomów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NEFRETETE EGYPTIAN COTTON

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Poduszki dekoracyjne, Poduszki pod kark, 
24 Poszwy na poduszki, Artykuły tekstylne do użyt-
ku jako pościel, Pościel, Poszewki na poduszki [poszwy 
na poduszki], Jednorazowa pościel tekstylna, Pościel jako 
materiały tekstylne, Poszwy na kołdry i kołdry puchowe, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, Tkaniny 
tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, 
Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpielowe, Duże ręczniki, 
Ręczniki kuchenne, Ręczniki plażowe, Ręczniki tureckie, 
Ręczniki frotte, Tekstylne ręczniki do ćwiczeń, Tekstylne 
ręczniki do twarzy, Materiały ręcznikowe [tekstylne], Ku-
chenne ręczniki [tekstylne], Ręczniki tekstylne sprzeda-
wane w kompletach, Tekstylia, Tekstylia do wyposażenia 
domu, Wyroby tekstylne wykorzystywane w gospodar-
stwie domowym, Domowe artykuły tekstylne wykonane 
z materiałów nietkanych, Artykuły tekstylne do użytku 
w gospodarstwie domowym, Tkaniny tekstylne do wy-
robu domowych artykułów tekstylnych, Koce wełnia-
ne, Koce bawełniane, Koce jedwabne, Kołdry, Poszewki 
na kołdry, Kołdry wypchane gęsim puchem, Kołdry wy-
pchane gęsim pierzem, Kołdry z materiałów tekstylnych, 
Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki do spania, 
35 Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów do-
mowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wypo-
sażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyposażeniem domu.

(210) 525131 (220) 2021 02 23
(731) GRUPA KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KDM

(531) 26.03.04, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Dzierżawa nieruchomości (tylko nierucho-
mości), Wynajem nieruchomości, Zarządzenie nierucho-
mością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynaj-
mowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomości), Dzierża-
wa nieruchomości posiadanych na własność, Organizowanie 
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 37 Czysz-
czenie i naprawa kotłów, Instalacja, naprawa i konserwacja 
urządzeń sanitarnych, Instalacja, naprawa i konserwacja pod-
grzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja rur 
kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzew-
czego, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja urządzeń 
do chłodzenia, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodze-
nia, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń 
sanitarnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i Klimatyzacja), Instalowanie kotłów, Instalowanie 
oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa 
instalacji grzewczej, Konserwacja Instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Mo-
dernizacja Instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja 
instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, 
Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, Naprawa i kon-

serwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja 
urządzeń do wentylacji, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń klimatyza-
cyjnych (do celów przemysłowych), Regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, Regularne serwisowanie urządzeń 
do ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do chło-
dzenia, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
42 Projektowanie techniczne, Projektowanie systemów in-
żynierii budowlanej, Projektowanie i planowanie techniczne 
instalacji do ogrzewania, Projektowanie systemów elektrycz-
nych, Projektowanie architektoniczne.

(210) 525135 (220) 2021 02 24
(731) RYMASZEWSKA MONIKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T’Lady

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 521872, 524033, 524769

2 522484, 522485, 522490, 522491, 523472

3 490910, 505844, 512023, 519240, 521650, 521651, 521997, 524033, 524118, 524375, 524377, 524386, 524388, 
524416, 524605, 524752, 524769

4 515725, 515734, 517354, 521291, 522774, 523590, 523712, 524118

5 490910, 505406, 519240, 521651, 521736, 521738, 521997, 523419, 523453, 523863, 523869, 523912, 523920, 
523970, 523973, 524033, 524118, 524386, 524388, 524474, 524475, 524605, 524664, 524731, 524820

6 515680, 515682, 517511, 523471, 523629, 523864, 524399, 524434, 524435

7 515680, 515682, 516266, 523471, 524374, 524399, 524477

8 521650, 523864, 524098, 524102, 524375

9 506810, 512023, 513481, 516266, 517511, 519379, 519628, 519629, 519630, 520614, 520639, 520643, 520796, 
520916, 520918, 520919, 520920, 520921, 520992, 521618, 521619, 521794, 521815, 522050, 522302, 522467, 
522468, 522774, 522797, 522798, 523428, 523430, 523471, 523627, 523656, 523731, 523864, 523873, 523876, 
523953, 524100, 524102, 524117, 524195, 524374, 524434, 524435, 524552, 524652, 524654, 524666, 524670, 
524674, 524750, 524846, 524848

10 512372, 517626, 521997, 523741, 524374, 524390

11 515680, 515682, 516839, 517675, 522774, 523864, 524044, 524477, 524552, 524666, 525093

12 516839, 521345, 521346, 523512, 524434, 524435

14 512023, 524833, 524836

16 512023, 512548, 519379, 520916, 520918, 520919, 520920, 520921, 521023, 521044, 521045, 521198, 521345, 
521346, 521393, 521997, 522302, 522472, 522797, 522798, 523428, 523430, 523953, 524100, 524195, 524420, 
524674, 524839, 524846, 524871

17 512548, 523864, 524871

18 508864, 512023, 521345, 521346, 521393, 524008, 524728, 524729, 524731, 524833, 524836

19 517511, 523471, 523629, 524552, 524857, 524892, 525093

20 511276, 512023, 523471, 523923, 523978, 524756, 524894, 525093, 525121

21 512023, 524375, 524731, 525093

22 512023

24 512023, 521023, 521044, 523560, 524853, 525121

25 512023, 521023, 521044, 521345, 521346, 521393, 521997, 522302, 522824, 522837, 523325, 523731, 524077, 
524186, 524606, 524607, 524671, 524728, 524729, 524730, 524831, 524833, 524836

26 521023, 521044, 523978

27 523741

28 511276, 512023, 521393, 522302, 522837, 523453, 523546, 523731, 523740, 524481, 524674, 524848

29 505406, 518387, 522050, 522579, 522580, 523419, 524199, 524508, 524732, 524733, 524814, 524830, 524858, 
525024

30 518387, 522050, 523116, 523117, 523419, 523993, 524111, 524199, 524508, 524517, 524814, 524855, 524858, 
525135

31 522050, 523272, 523419, 523453, 524240, 524372, 524508, 524731

32 507473, 512023, 521083, 522050, 523346, 523993, 524202, 524392, 524508, 524824

33 522050, 524247, 524812

34 524412, 524414



Nr  ZT11/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 107

21

35 483107, 496589, 498292, 505766, 506810, 511276, 512023, 512548, 517675, 518387, 519240, 519379, 519628, 
519629, 519630, 520614, 520639, 520643, 520916, 520918, 520919, 520920, 520921, 520992, 521345, 521346, 
521393, 521435, 521650, 521736, 521738, 521872, 521997, 522050, 522397, 522398, 522467, 522468, 522472, 
522774, 522988, 523272, 523419, 523453, 523471, 523478, 523629, 523731, 523912, 523923, 523953, 523968, 
523969, 524011, 524038, 524045, 524047, 524051, 524074, 524083, 524100, 524195, 524206, 524377, 524384, 
524390, 524508, 524606, 524607, 524660, 524667, 524672, 524718, 524719, 524725, 524728, 524729, 524750, 
524799, 524823, 524833, 524836, 524846, 524849, 524871, 524891, 524903, 524929, 525121

36 508152, 519379, 521024, 521393, 521435, 522050, 523473, 523629, 524197, 524198, 524409, 524652, 524654, 
524799, 524846, 525131

37 496589, 498292, 515680, 515682, 518653, 521345, 521346, 521352, 521435, 521600, 522774, 522792, 523627, 
523629, 523729, 524076, 524434, 524435, 524552, 524670, 524750, 524799, 524849, 524892, 524895, 525131

38 508152, 519379, 519628, 519629, 519630, 520614, 520639, 520643, 520916, 520918, 520919, 520920, 520921, 
521815, 522050, 522467, 522468, 523976, 524531, 525027

39 512548, 519387, 519628, 519629, 519630, 521202, 521345, 521346, 522988, 523460, 523629, 524004, 524164, 
524203, 524552, 524754, 524758, 524765, 524816

40 521024, 521291, 521345, 521346, 523629, 524420, 524434, 524435, 524799, 524814, 524858

41 506810, 510064, 512023, 518598, 519379, 519387, 520614, 520625, 520639, 520643, 520916, 520918, 520919, 
520920, 520921, 521024, 521175, 521345, 521346, 521393, 521435, 522050, 522302, 522472, 522797, 522798, 
523272, 523428, 523430, 523953, 523955, 523976, 524011, 524074, 524123, 524186, 524195, 524206, 524245, 
524390, 524395, 524420, 524552, 524556, 524673, 524746, 524802, 524817, 524819, 524821, 524846, 524854, 
524929, 525027

42 483107, 496589, 506810, 508152, 514486, 514500, 515680, 515682, 516266, 519379, 519628, 519629, 519630, 
520614, 520639, 520643, 520916, 520918, 520919, 520920, 520921, 521024, 521600, 521794, 521815, 522050, 
522467, 522468, 522792, 522797, 522798, 523428, 523430, 523629, 523923, 523956, 524074, 524100, 524195, 
524206, 524395, 524399, 524420, 524552, 524725, 524849, 524892, 525131

43 514486, 514500, 519387, 520614, 520639, 520643, 521045, 521175, 522050, 523993, 524111, 524660, 524673, 
524722, 524929

44 520614, 520639, 520643, 521024, 521618, 521619, 521650, 521651, 521872, 522797, 522798, 523629, 523968, 
524047, 524051, 524066, 524068, 524069, 524118, 524206, 524660, 524819

45 519379, 520614, 520639, 520643, 522050
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

+INU 521872

6-23/7 żabka żabka cafe 522050

A+ 490910

ac agrocover 523560

ActisPRO TECHNOLOGIE DO USŁUG 521794

Advena- art 524871

Adventure OFF ROAD Legion 4X4 520625

AGRISOLAR ENERGY 521291

AKADEMIA SUPER BOHATERÓW 522302

AKCJA SEGREGACJA POGRRROMCY ŚMIECI 524481

ALEGA 524605

Alina Giza 524853

ALLIUM PHARMA 523419

AMBITNI 524556

Ann 521619

ape Polska, Rolnictwo, Tworzywa sztuczne,  
Środowisko 521024

ARAGO 522774

ASINOS 524045

Bambarillo 524671

BASIA BASIA 523546

Basil 524731

BĄDŹ BEZPIECZNY 24h na dobę 524390

BENJI’S PLANET 523453

BIKEY 516839

Body Fit 523741

BOMILO 524820

boocare 519629

BREMZENN 523512

BROOKLYN GROOVE KOSMETYKI Z ROŚLIN 524377

BU JUTSU KAI TAKEUCHI RYU 510064

BWA TECH 524477

CALLISA 524474

Candles PREMIUM MATTRA  
Producent: MATTRA Polska 515725

Candles PREMIUM MATTRA  
Producent: MATTRA Polska 515734

carboo 519628

CATS&DROPS 524240

CC WINGUARD 524117

CCECC 523629

Centroenergia 524750

cezal.net 521997

CHARSZNICKIE KISZONKI PACIAMARIUISZ 525024

Choco Loco 524855

CHRUP MNIE Z ROZKOSZĄ 523116

CLICK COFEE 523346

CloudHosting Panel 523873

Codete 506810

COLBERG 523993

CosmoMedical Clinic 523968

CUKIERNIA Irena 524111

CZARCI PLASTER 523970

CZARCI PLASTER 523973

d j 523472

Dalton Polskie Stowarzyszenie Nauczyciel  
Daltoński realizujący zasady edukacji  
Planu Daltońskiego 524245

DCT GDANSK A Member of the PSA Group 524754

DCT.GDANSK.SA Deepwater Container  
Terminal Gdansk 524758

DCT.GDANSK.SA Deepwater Container  
Terminal Gdansk 524765

designfarben 522484

designfarben 522485

designfarben 522490

designfarben 522491

Dolcar rent a car ! 498292

donateo MOC DOBRYCH GESTÓW 524654

donateo 524652

DonumArtis 521198

Dr Skin 521651

DRAGON’S TREASURE 524817

Dream Machines 520992

E EKOBOHATERZY 524011

EGZAMIN sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI  
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 523428

EIKLEAF 525027

EKOMEX PILŚNIAK 524374

ELODIE 524199

ENBOTIC 516266

ENERZON 524667

EUROTERM przyjazny klimat w Twoim domu 496589

FAJNY PORT BY JACHTTRAVEL.PL 519387

FEEGAR F 523969

fenome 524831

FESTIWAL SPADAJĄCYCH GWIAZD 518598

FILDREW 524892

flynbuy 520796

FMW wear JoKa basic 524606

FMW wear JoKa basic 524607
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FORUM 523473

FOXX 523656

Fundacja Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.  
Blisko Twoich potrzeb 524846

FUNFIT 523740

Futura Cargo Forwarding and Transport 524004

Geniuszek 524718

GLOBAL OPERATIVE 524799

gocare 519630

GOSTEM 524674

GP-bud 524076

GREENBASKI 524830

greet 524531

GROSMANN 524666

GRUPA KDM 525131

GRUPA PLAY 508152

GRYŹ MNIE CZULE 523117

HADWAO.NET 524769

Hanke 524008

HASTER 517675

Hempekspert 523956

HERBEO 523912

HEY. MEDIA 524725

Hooligan 524414

HORTEX TRUSKAWKI WYSOKA ZAWARTOŚĆ  
BŁONNIKA 100% NATURY 524733

HORTEX ZUPA JARZYNOWA 10 MIN WYSOKA  
ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA 100% NATURY 524732

HOVLER ENGINEERING 524670

hubix SAFETY IN POWER 524102

iguana PRODUCTION 524434

Iguana Production 524435

IKNOW YOU KNOW 524077

INFO-EKSPERT Rok założenia 1992 524100

INFORlex  KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY  
CYFROWY KSIĘGOWY 519379

Instor 522792

Instytut B61 524395

Inteligentna klimatyzacja 521352

intu 523923

investGDA 521435

JABAO AfroCuban Fashion 508864

JANOSIŁ 521202

JANTAR REWAL 521045

JIMMY DEAN 524517

K. ŚMIELAK 524895

Kanclerz z borów 522580

KANN 524752

Kardynał z borów 522579

KD 521345

KEBAB CENTER Zdrowe i Smaczne 524814

KING 524392

KIZIACZKI 523978

KLAWOO 523325

Klub 3/5/7 520916

Klub 357 520919

Klub357 520918

KMT 521600

Kocurek 524819

Koleje Dolnośląskie 521346

KOMPANIA SOLARNA 524552

L lekki kęs 524660

L’ola Bianka POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY 521044

LA VINOTHEQUE SALON DES VINS 505766

LAS ŁEBAS 524202

LB 521023

LBEAR 524848

Lekki Oddech Hebda 524118

Lensil 505844

Lm LUX-ME 524375

LOVESEA APARTMENTS REWAL 524722

LUXDECORI 525093

Magia Kuchni 518387

MANUFAKTURA ŚWIATŁA 524044

MARCUS SCHMIDT 524812

Mattpear 524412

MAXIGRA LEPSZY SEX TO LEPSZE ŻYCIE 524664

MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA  
OKARTOWO MSR ŚNIARDWY 524164

mcr FID Wing 517511

MEBLOLAND MATYSIAK 1973 524894

MEDSTORY 524047

melmak 524074

mental path ŚWIADOMI SIEBIE 524206

Miltonia 524186

Miłozwierz 523955

MOJDYWAN.PL 524384

MS MedStory 524051

mTFI 524197

mTFI 524198

my LUXE 524728

my 524729

N NEFRETETE EGYPTIAN COTTON 525121

NASCAR OIL OILS FOR EXPERTS SAFE  
LUBRICATION 523590

NEO TECH 517354

NETBOX 524420

niania 520614

NILITEX 524416

NORDIC OIL 505406

Nowe Życie by Auchan 524823

OGRODNICTWO KRZAK 524672

OL OUTLAW 522837
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ON CAFE 521175

opiekaseniora 520639

opiekazwierząt 520643

OPTICall 524388

ORYGINALNA RECEPTURA WARZONE  
TRADYCYJNIE NAJLEPSZE Z KUFLA MOCNE 507473

OSIEDLE RYMANOWSKIE WZGÓRZE 523729

Paley EUROPEAN INSTITUTE  
WARSAW POLAND 524066

Paley EUROPEAN INSTITUTE  
WARSAW POLAND 524068

Paley EUROPEAN INSTITUTE  
WARSAW POLAND 524069

PARTNER sjsi STOWARZYSZENIE JAKOŚCI  
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 523430

PERT2 523864

PIĘKNIE PUCHNĘ 522797

PIĘKNIE PUCHNĘ 522798

PIWO Z GÓR MARUSARZ 524824

PKF POLSKA KORPORACJA  
FOTOWOLTAICZNA S. A. 523627

Polska Lista 3 520920

Polska Lista Trójki 520921

POLSKI OGRÓD 524858

POLTRONIC 524849

PoPo 524409

POTSTOP 524386

Power FOOD 524083

PP KAMP L USŁUGI TRANSPORTOWE,  
SKUP ZBÓŻ I RZEPAKU 524372

Procentki 524903

Progo 524816

PTYŚ 512372

PVGE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 514486

PVGE SOLAR POWER PLANTS 514500

PYRALGINA 523863

PYRALGINA 523869

PYRALGINA 523920

R23 522397

R23store 522398

Raz ALDI, zawsze ALDI 522472

Rudy Kocurek 524821

SADOWSKI 515680

SADOWSKI 515682

SALON REKOMENDOWANY recommended  
hair salon 2018 483107

SCHOWAJ TO 523460

SENEA z Melatoniną 524475

SET 513481

Shamballa 524891

SK BEST SELER 524719

SKILL FACTOR 523976

SkinSense 517626

SmartB 524038

SORTIMA 512548

stapar 524033

startbiuro 522467

startedu 522468

STRUBET 524857

SUBCARPATHIA Top Horses 523272

SUKCES TECHNOLOGY 523471

SWYFT 522988

SYNERGY 524854

T’Lady 525135

testportal 524195

Tłoczynek 524508

TM TRANSPORT-SPECYCJA  
Dziękujemy za zaufanie 524203

Trusky 524833

TRUSKY 524836

Varsavia Galante 524746

VECO 523712

VERTICON SOLID FUNDATION  
FOR YOUR SUCCESS 524399

VORWARTS PHARMA 521736

VORWARTS PHARMA 521738

VTH Vataha 522824

VV VICTORIA VYNN PHARM FOOT 521650

VYBERO 521083

WADERA MADE IN POLAND 524730

WEROLLI Stone&Wood Design 524756

WIDA THE REAL SOLVENT TAPE 524839

WIELKA ŻEGLARSKA BITWA O GOTLAND 524123

wilczeniec 524929

WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 1906 512023

wiśniówka cherry cordial 524247

WOODEN STORY 511276

WP sales booster 521815

WP sales booster 523478

WSPÓLNOTA KOBIET 521393

Wydawnictwo Tatarak 523953

ZDAM TO 524802

ZIELONA ENERGIA FOTOWOLTAIKA 518653

żłobek i punkt przedszkolny nasze dzieci 524673



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.

184607 Bonka (2021 02 11) 30
1033884 WOUXUN (2021 02 02)

CFE: 27.05.01 9
1088927 ANTI-BRUMM (2021 01 22) 3, 5
1237948 BIGOTTI (2020 12 24)

CFE: 27.05.01 14,
1242024 ACE (2021 02 09) 9, 35, 42
1244725 E 3 ENERGY ECONOMICS ERGONOMICS 

(2021 01 15)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 7, 9

1431593 Pow Cube (2021 01 11) 9
1451102 INNA (2021 02 01)

CFE: 01.15.15, 26.03.23, 27.05.01 3
1572509 EVOPACT (2021 02 05) 19
1576894 Torin BIG RED JACKS (2020 10 22)

CFE: 02.09.14, 27.05.03 7
1577030 RTT Comfort (2021 01 05, 2020 12 28) 20
1577060 RTT Sleeper (2021 01 05, 2020 12 28) 20
1577121 Ready! Steady! Go! (2020 10 13, 2020 08 27)

CFE: 27.05.01 3, 14, 25, 35, 43
1577192 Melis (2020 08 28)

CFE: 02.03.01, 05.09.24, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.13

29

1577198 RASA RODS (2021 01 14, 2020 07 14) 28
1577214 mylo (2020 07 14)

CFE: 27.05.01 3, 42, 44
1577263 RTT Blanket (2021 01 05, 2020 12 28) 20
1577269 (2020 12 03)

CFE: 26.11.06, 28.05.00 7, 9

1577287 Digital Human (2020 11 30)
CFE: 27.05.01 41

1577482 BUMPON (2021 01 14) 17
1577508 (2020 12 09)

CFE: 25.05.02, 26.04.04, 28.03.00 6
1577539 RABLEX (2020 12 08) 9, 11, 35
1577546 WORLDFORCE (2020 06 25, 2020 06 23)

CFE: 01.05.23, 26.07.04, 
27.05.24, 29.01.12

2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 35, 
37, 43

1577614 2 MOOD (2020 09 22)
CFE: 27.05.01, 27.07.01 25, 35

1577656 SENCE (2020 11 23, 2020 08 10) 3, 5
1577662 (2021 01 15, 2020 07 17)

CFE: 24.17.10, 26.04.04, 29.01.12 9
1577664 (2021 01 20)

CFE: 28.03.00 42
1577716 B-Lite (2020 12 10)

CFE: 27.05.02, 28.05.00 5
1577723 ECOFLORA (2021 01 14) 5
1577758 TRENDING TOPICS (2020 12 16)

CFE: 27.05.01, 29.01.13 16, 35, 41
1577773 JSDA (2021 01 07)

CFE: 27.05.17 7, 8
1577839 aboNT SYRINGE (2021 01 09, 2021 01 09)

CFE: 19.13.03, 27.05.09 5, 10
1577915 HOME butler (2020 08 26)

CFE: 01.15.07, 27.05.02 3



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowychKlasa 
towarów

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

2  1577546 

3  1088927, 1451102, 1577121, 1577214, 1577656, 1577915 

5  1088927, 1577656, 1577716, 1577723, 1577839 

6  1577508, 1577546 

7  1244725, 1576894, 1577269, 1577546, 1577773 

8  1577546, 1577773 

9  1033884, 1242024, 1244725, 1431593, 1577269, 1577539, 1577546,
 1577662 

10  1577839 

11  1577539, 1577546 

12  1577546 

14  1237948, 1577121 

16  1577758 

17  1577482 

19  1572509 

20  1577030, 1577060, 1577263 

25  1577121, 1577614 

28  1577198 

29  1577192 

30  184607 

35  1242024, 1577121, 1577539, 1577546, 1577614, 1577758 

37  1577546 

41  1577287, 1577758 

42  1242024, 1577214, 1577664 

43  1577121, 1577546 

44  1577214



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.

516105 O2 Worldwide Limited
2020 12 21 41

517079 SIX CONTINENTS LIMITED
2021 01 05 44

514044 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
2021 01 05 9, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 

28, 32, 34, 35, 41, 43
517078 SIX CONTINENTS LIMITED

2021 01 12 44
516200 LOTTE WEDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 25 30

517630 LEBE GmbH
2021 01 29 5, 10, 44

518637 LABORATORIUM KOSMETYCZNE  
DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 02 5

518463 Wakacje.pl SPÓŁKA  AKCYJNA
2021 02 02 39

519096 RAPHA RACING LTD
2021 02 08 5

518274 AFFINITY PETCARE S.A.
2021 02 09 31

519618 Lilien-Verwaltung GmbH & Co. KG
2021 02 23 41, 43

518671 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 02 23 9, 42

518672 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA  
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 02 23 9, 42

522108 OGRODY POLSKIE SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 02 26 25, 28
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