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BIULETYN
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

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

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

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 – ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT13

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
503708
(220) 2019 08 22
GRUPA HANDLOWA WĘDLINY OD ZAWSZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WĘDLINY..OD ZAWSZE

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.24, 25.03.25
(510), (511) 29 wędliny, mięso świeże, mięso wędzone, mięso gotowane, mięso pieczone, mięso konserwowane, mięso
mrożone, mięso mielone [mięso siekane], mięso pokrojone
w plastry, drób, kurczak, wieprzowina, wołowina, cielęcina,
dziczyzna, bekon, golonka, szynka, schab wieprzowy, podroby, wątroba, filety z piersi kurczaka, kiełbasy, surowe kiełbasy,
suszona kiełbasa, wędzone kiełbasy, frankfurterki, gulasze,
kaszanka, flaki wieprzowe, flaki wołowe, salami, mortadela,
salceson, wędzonki, pasty mięsne, pasty z wątróbki, pasztet
z wątróbki, musy na bazie mięsa, smalec, skwarki, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, przekąski na bazie mięsa, konserwy
mięsne, galaretki mięsne, tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce
do celów spożywczych.
508425
(220) 2019 12 23
ERLI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) erli.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje
mobilne zakresie obsługiwania sklepów online, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, reklama on-line, badania
i analizy marketingowe, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-

cych towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, kompost, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nawozy, preparaty biologiczne do użytku
w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty, barwniki,
tusze do drukowania, znakowania i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku
do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne,
olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, sztuczne rzęsy,
oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: mieszaniny
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również
benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy,
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne
oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i artykuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe,
pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki
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i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze,
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty
przemysłowe, generatory elektryczności, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia
do przenoszenia i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych
i ratunkowych, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: narzędzia rolnicze, inne niż
narzędzia ręczne, inkubatory do jaj, automaty sprzedające,
narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce,
broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki
do golenia), ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące
nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, narzędzia
ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: urządzenia i przyrządy
do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania
dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub
analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu
do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
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urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah
(kaczki), telefony, urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia terapeutyczne
i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły
do opieki nad niemowlętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne
implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne,
akcesoria wspomagające współżycie seksualne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia,
wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki
i zapalarki, pojazdy i środki transportu, urządzenia służące
do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części
i akcesoria do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: sztuczne ognie, metale szlachetne,
ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie
i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących
towarów: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów
muzycznych, batuty dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: materiały do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, materiały szkoleniowe i dydak-
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tyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie
edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy,
jednorazowe produkty papierowe, książki, komiksy, nagrane
oprogramowanie gier komputerowych, kody do gier, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów:
muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku
w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: niemetalowe plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt,
kijki marszowe i trekkingowe, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: materiały niemetalowe,
do użytku w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe,
do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne, niemetalowe, pomniki niemetalowe, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe,
do przechowywania lub transportu, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone
lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa,
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze niemetalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki
na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, manekiny, manekiny krawieckie, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: drabiny i ruchome schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów,
jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nieprzetworzone
i półprzetworzone, będące półproduktem, artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: przybory kosmetyczne
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i toaletowe, artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji
odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy
pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne
kwiaty, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, następujących towarów: dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sportowy,
dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych
towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada,
lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód
(zamrożona woda), usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
następujących towarów: dodatki smakowe, wypieki, cukry,
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, następujących towarów: surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki,
rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy
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do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, następujących towarów: karmy
i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, obsługa zleceń zakupów,
pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania
produktów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci
komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line komputerowych baz danych
i baz komputerowych przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi
informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), 42 oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS), oprogramowanie komputerowe jako usług (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.
509460
(220) 2020 01 27
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA
I PRODUCENTÓW MLEKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOL STADO ONLINE

(210)
(731)

(531) 03.04.02, 03.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania.
(210)
(731)
(540)
(540)

510007
(220) 2020 02 10
MORAWSKI HENRYK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
elbitmed

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, usługi pośrednictwa w handlu, 36 wynajem powierzchni
biurowej, zarządzanie nieruchomościami, 37 sterylizacja narzędzi medycznych, 39 usługi ratownictwa, 41 usługi klubów
zdrowia, 42 badania bakteriologiczne, badania biologicz-
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ne, medyczne badania naukowe, 43 domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, 44 chiropraktyka, chirurgia plastyczna,
leczenie odwykowe, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia,
pomoc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, szpitale, usługi analiz medycznych dla celów diagnostycznych, usługi klinik medycznych, usługi medycyny
alternatywnej, usługi medyczne, usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

510019
(220) 2020 02 10
MORAWSKI HENRYK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
elbit

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
dźwiękowe, alarmy pożarowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
odgromniki, pulpity rozdzielcze, szafy rozdzielcze, tablice
rozdzielcze, tablice sterownicze, elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, urządzenia systemu
GPS, 11 hydroponiczne systemy uprawy, 35 handlowe porady udzielane konsumentom, obsługa administracyjna forma
na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi pośrednictwa w handlu, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 36 zarządzanie nieruchomością, 37 eliminowanie
zakłóceń w instalacji elektrycznej, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi elektryków,
38 komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalna siecią
komputerową, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów(szkoleń), usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 analizy
systemów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu zdalnego dostępu, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, projektowanie systemów komputerowych, 43 wynajmowanie sal na zebrania, 45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
510872
(220) 2020 03 02
HOLIDAY GOLDEN RESORT SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Bielice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY GOLDEN RESORT
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13,
07.01.08
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe (w tym
mobilne domki kempingowe, domki kempingowe, domki letniskowe, budynki letniskowe), pomniki niemetalowe,
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20 wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna i z tworzyw
sztucznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
510891
(220) 2020 03 02
HOLIDAY GOLDEN RESORT SPÓŁKA AKCYJNA,
Nowe Bielice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY GOLDEN RESORT
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.13,
07.01.08
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe (w tym
mobilne domki kempingowe, domki kempingowe, domki letniskowe, budynki letniskowe), pomniki niemetalowe,
20 wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna lub z tworzyw sztucznych, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
511506
(220) 2020 03 16
COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CU
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 16 banery wystawowe wykonane z kartonu,
banery wystawowe z papieru, biurowe artykuł papiernicze,
broszury, cenniki, dekoracyjne naklejki na kaski, druki, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane raporty konsumenta, drukowane raporty z badań, drukowane zaproszenia, drukowany materiały promocyjny, etykiety tekturowe, etykiety
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, folia przylepna
z tworzyw sztucznych do opakowań, folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, folia z tworzywa sztucznego
do opakowywania, kartki okolicznościowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, kartki życzeniami,
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kartki z podziękowaniami, kolorowy karton, kolorowe ołówki
grafitowe, kolorowe długopisy, koperty [artykuły piśmienne],
koperty do użytku biurowego, materiały drukowane, naklejki, nalepki, papier, papier i karton, papier na torebki i worki,
papier na wizytówki [produkt półprzetworzony], plakaty
reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu,
plakaty z papieru, pojemniki na długopisy, pojemniki na markery, pojemniki na ołówki, reklamowe szyldy papierowe,
teczki na akta, teczki na dokumenty, teczki na dokumenty
[artykuły biurowe], teczki na dokumenty będące artykułami
papierniczymi, teczki na korespondencje, teczki na listy, teczki na rysunki techniczne, teczki papierowe, teczki papierowe
[artykuły papiernicze], teczki papierowe na dokumenty, teczki rozkładane, teczki z kieszonkami do użytku biurowego,
torby papierowe, torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
35 agencja public relations, agencje reklamowe, marketing
ukierunkowany, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych
i handlowych, przygotowywanie kampanii reklamowych,
przygotowywanie materiałów reklamowych, publikowanie
materiałów reklamowych, raporty i badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, sondowanie rynku, sporządzanie raportów biznesowych, sporządzanie raportów do celów
marketingowych, sporządzanie raportów ekonomicznych,
sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów handlowych, sporządzanie statystyk, statystyczne badania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, strategiczna
analiza biznesowa, udostępnianie informacji handlowych,
udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, badania rynkowe i analiza badań
rynkowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, usługi
agencji reklamowych, usługi analizy i informacji biznesowej
oraz badania rynkowe, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badań rynku dla wydawców, usługi badawcze w zakresie
reklamy i marketingu, usługi badawcze związane z reklam,
usługi oceny rynku, usługi promocyjne i reklamowe, usługi
public relations, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące
ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne [publicity],
usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i public
relations, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
usługi reklamowe w celu zwiększania wiadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie analiz
i badania rynku, usługi w zakresie analiz rynkowych, usługi
w zakresie analizy danych dotyczących) działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie badania i analiz rynkowych,
usługi w zakresie bada rynku dla wydawców, usługi w zakresie badania rynku, usługi w zakresie business intelligence
[analityki biznesowej], usługi w zakresie informacji rynkowej
dotyczące raportów handlowych, usługi w zakresie oceny
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rynku, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie rekrutacji
personelu, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi
w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań
rynku, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wywiady dla
badań jakościowych rynku, zbieranie biznesowych danych
statystycznych, zestawienia statystyczne.
514167
(220) 2020 06 01
BARBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCOTTISH BARBER SHOP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07, 25.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, balsamy i toniki
do włosów, odżywki od włosów, farby do włosów, kremy
do włosów, pomady do włosów, lakiery do włosów, wosk
do włosów, olejek do włosów, preparaty do włosów, żele
do włosów, maseczki do włosów, neutralizatory do włosów, pudry do włosów, kredy do włosów, serum do włosów,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty do skręcania włosów, kosmetyczne
płyny do włosów, produkty utrwalające do włosów, płyny
do ondulacji, proszki do mycia włosów, szampony i/lub preparaty do mycia włosów, odżywczy wosk do włosów, olejki
do układania włosów, środki do nawilżania włosów, kremy
pielęgnacyjne do włosów, środki zmiękczające do włosów,
pianki do włosów, preparaty do barwienia włosów, maseczki
do stylizacji włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty
do układania włosów dla mężczyzn, produkty do pielęgnacji
włosów dla mężczyzna, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy do celów kosmetycznych, kosmetyki, 35 zarządzanie salonami fryzjerskimi i/lub kosmetycznymi, organizacja salonów fryzjerskich i/lub kosmetycznych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących usług fryzjerskich i usług świadczonych
przez salony fryzjerskie, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, usługi doradcze w zakresie salonów fryzjerskich
dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczącej salonów fryzjerskich i usług świadczonych przez fryzjerów oraz w zarządzaniu w tym zakresie, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa kosmetyków do włosów, kosmetyków i środków do koloryzowania włosów, stylizacji, kosmetyków, promocja świadczonych usług oraz usługi doradcze, konsultacje
i informacja w zakresie: zarządzanie salonami fryzjerskimi
i/lub kosmetycznymi, organizacją salonów fryzjerskich
i/lub kosmetycznych, rozpowszechnianiem materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących usług fryzjerskich
i usług świadczonych przez salony fryzjerskie, doradztwem
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w zakresie zarządzania personelem, usług doradczych w zakresie salonów fryzjerskich dla franczyzobiorców, pomocy
w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usług doradztwa biznesowego związanego z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usług świadczonych
przez franczyzodawcę, mianowicie pomocy w prowadzeniu
działalności gospodarczej dotyczącej salonów fryzjerskich
i usług świadczonych przez fryzjerów oraz zarządzaniu
w tym zakresie, sprzedaży detalicznej lub hurtowej kosmetyków do włosów, kosmetyków i środków do koloryzowania
włosów, stylizacji, kosmetyków, 44 usługi fryzjerskie, usługi
kosmetyczne, usługi w zakresie przedłużania włosów i/lub
odbudowy włosów, kuracje do włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi salonów fryzjerskich, udzielanie
informacji i porad w dziedzinie stylizacji włosów, doradztwo
dotyczące kosmetyków do włosów, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania włosów, stylizacja
i układanie włosów, usługi doradcze, konsultacje i informacja o wymienionych usługach takich jak: usługi fryzjerskie,
usługi kosmetyczne, usługi w zakresie przedłużania włosów
i/lub odbudowy włosów, kuracji włosów, usług w zakresie
pielęgnacji włosów, usług salonów fryzjerskich, udzielanie
informacji i porad w dziedzinie stylizacji włosów, doradztwo
dotyczące kosmetyków do włosów, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi farbowania włosów, stylizacja
i układanie włosów.
(210)
(731)
(540)
(540)

514964
(220) 2020 06 19
Nutrien Ltd., Saskatoon, CA
(znak słowno-graficzny)
N

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 1 potaż, nawozy, środki chemiczne do użytku
w produkcji nawozów, w tym: azot, amoniak, amon, potas,
potaż, fosforan, azotan potasu, siarka, azotan amonowy, fosforan amonowy, mocznik, kwas siarkowy i kwas fosforowy,
środki chemiczne do użytku w produkcji pestycydów, środki
chemiczne dla rolnictwa, mianowicie środki powierzchniowo czynne, adiuwanty i środki nawilżające do użytku w stosowaniu herbicydów, środków owadobójczych, pestycydów i składników odżywczych gleby, adiuwanty do użytku
ze środkami chemicznymi dla rolnictwa, olejowy adiuwant
do użytku ze środkami owadobójczymi i fungicydami dla
rolnictwa, aktywne składniki chemiczne do użycia w produkcji nawozu, pestycydów, herbicydów, fungicydów, środków
owadobójczych i rodentycydów, środki poprawiające glebę
do celów rolniczych, dodatki odżywcze, które zwiększają
aktywność biologiczną wody i gleby do celów nawożenia,
poprawy odczynu pH gleby i pH wód nawadniających, poprawy przepuszczalności gleby, poprawy działania pestycydów i nawozów, preparaty chemiczne do użytku w rolnictwie, mianowicie, środki chemiczne do zaprawiania nasion,
surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania
jednolitego przepływu wody w glebie, inokulanty do gleby
dla zaprawiania nasion wykorzystywane w rolnictwie, dodatki chemiczne do nawozów, środki nawilżające, substan-
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cje rozprzestrzeniające, penetranty i surfaktanty do użytku
w związku z pestycydami, herbicydami, środkami osuszającymi, defoliantami, środkami owadobójczymi, fungicydami, środkami roztoczobójczymi, preparatami do regulacji
wzrostu roślin i dolistnymi nawozami, uzdatniacze wody,
mianowicie fosforany do uzdatniania wody pitnej, preparaty
przeciwpieniące, środki odpieniające do użytku w rolnictwie,
aminokwasy do użytku z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin i aminokwasy jako źródła azotu
do użytku w połączeniu z rozpuszczalnymi w wodzie produktami odżywczymi dla roślin opracowanymi dla dolistnego lub kropelkowego nawadniania, odżywki do wzrostu roślin, odżywki dla roślin, dodatki oczyszczające wodę do użytku w pielęgnacji murawy na polu golfowym, środki zawierające mocznik o wysokiej czystości do obróbki i kontroli
gazów wydechowych z silników diesla, tlenku azotu i emisji
dwutlenku azotu, mianowicie, dodatki chemiczne do wydechów, 5 pestycydy, herbicydy, fungicydy, środki owadobójcze, rodentycydy, środki przeciw pasożytom, 44 rozpylanie
i rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi nawozów
i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, usługi doradztwa rolniczego, usługi rolnicze, mianowicie dostarczanie informacji o zarządzaniu produkcją rolną
i wydajnością plonów w postaci porad rolniczych i porad
dotyczących upraw, zalecenia dotyczące zwalczania szkodników i zalecenia dotyczące nasion, zarządzanie rolnicze,
mianowicie dostarczanie informacji dotyczących rolnictwa
precyzyjnego i technologii o zmiennych współczynnikach
z wykorzystaniem globalnych systemów pozycjonowania,
systemów informacji geograficznej i obrazów satelitarnych,
usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, doradztwo rolnicze i informacje w dziedzinie produkcji roślinnej, planowania upraw, możliwości uprawy, wskaźników wysiewu, uprawy roślin, monitorowania plonów, płodności upraw, wyboru
nasion i poprawy produkcji roślinnej.
515144
(220) 2020 06 25
TOMA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TF Toma Food

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.
(210) 516161
(220) 2020 07 17
(731) VNG Handel & Vertrieb GmbH, Lipsk, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) HANDEN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.05
(510), (511) 4 paliwa do celów grzewczych, paliwa, paliwa
gazowe i ich mieszanki, olej napędowy, spirytus silnikowy,
paliwa uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii, energia
elektryczna, prąd elektryczny, energia elektryczna uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii, ropa naftowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw, paliw gazowych
i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego,
energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego, usługi w zakresie reklamy, w tym
reklamy radiowej i telewizyjnej, usługi w zakresie wynajmu
powierzchni reklamowych i materiałów reklamowych, usługi
polegające na zamieszczaniu ogłoszeń reklamowych w magazynach i czasopismach fachowych oraz w dziennikach,
usługi w zakresie umieszczania treści reklamowej na powierzchniach tkanin i bandach stadionów sportowych, usługi w zakresie sponsoringu w formie reklamy, usługi polegające na pośredniczeniu w imieniu osób trzecich w umowach
o reklamę i umowach dotacji, usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia akcji i prelekcji reklamowych oraz wykładów
z informacjami o produktach, usługi marketingowe, dotyczące w szczególności marketingu sportowego i telemarketingu, usługi doradcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi
w zakresie badania rynku, usługi w zakresie organizowania
akcji mających na celu uzyskanie społecznego poparcia
dla określonych idei, usługi w zakresie organizacji targów
i wystaw dla celów gospodarczych, przemysłowych i reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych, specjalistyczne
usługi doradcze w zakresie reklamy prowadzonej w odniesieniu do budowy i działania sieci rurociągów, urządzeń
zaopatrujących pojazdy w paliwo, naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw. kawern),
ochrony pracy, zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, usługi
w zakresie sprzedaży paliw na stacjach benzynowych, usługi polegające na pośredniczeniu w imieniu osób trzecich
w zawieraniu umów o świadczenie usług transportowych,
w szczególności za pomocą sieci rurociągów, usługi w zakresie nadzorowania, systematyzowania i zestawienia danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie
rozporządzania danymi zapisanymi na serwerach, usługi
doradztwa w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, 37 usługi w zakresie prowadzenia prac budowlanych
i konserwacyjnych, usługi w zakresie nadzoru budowlanego,
usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń technicznych i sieci rurociągów, przeznaczonych do transportu paliw,
gazu, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, urządzeń
przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów w paliwo
oraz naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych
i naturalnych (tzw. kawern), usługi w zakresie technicznego
przeglądu urządzeń technicznych, sieci rurociągów przeznaczonych do transportu paliw, urządzeń przeznaczonych
do zaopatrywania pojazdów w paliwo, oraz naziemnych
i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw.
kawern), usługi w zakresie prowadzenia i nadzoru wierceń
poszukiwawczych w odniesieniu do paliw, usługi w zakresie
doradztwa budowlanego, 39 usługi w zakresie transportu,
dystrybucji i dostarczania do odbiorców paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silni-
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kowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu
elektrycznego i ciepła grzejnego, realizowane w szczególności za pośrednictwem sieci rurociągów i sieci przewodów,
usługi w zakresie składowania paliw, w tym składowania
ich w naziemnych i podziemnych magazynach sztucznych
i naturalnych (tzw. kawernach), 40 usługi w zakresie przetwarzania surowców zmierzające do otrzymywania paliw, paliw
gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu
elektrycznego i ciepła grzejnego, 42 usługi w zakresie projektowania i prowadzenia badań naukowych i technicznych,
usługi w zakresie analiz przemysłowych i naukowych, usługi
w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi doradcze inżynierów i techników dotyczące wydobycia, pozyskiwania,
przechowywania, transportu i użytkowania paliw, paliw
gazowych i ich mieszanek, oleju napędowego, spirytusu
silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego, a także zaopatrywania
w nie odbiorców, usługi doradcze inżynierów i techników
dotyczące zaopatrywania pojazdów w paliwa, usługi w zakresie sporządzania analiz i obliczeń technicznych w zakresie wydobycia, pozyskiwania, przechowywania, transportu
i użytkowania paliw, paliw gazowych i ich mieszanek, oleju
napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej,
słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła grzejnego oraz zaopatrywania w nie odbiorców i pojazdów,
usługi w zakresie ekspertyz geologicznych dotyczących
występowania paliw, usługi w zakresie analiz chemicznych
paliw, usługi doradcze inżynierów i techników świadczone
na rzecz stacji benzynowych, usługi w zakresie projektowania i ustalania architektury wewnętrznej stacji benzynowych,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie technicznego doradztwa energetycznego w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, sieci rurociągów, urządzeń
przeznaczonych do zaopatrywania pojazdów w paliwa oraz
naziemnych i podziemnych magazynów sztucznych i naturalnych (tzw. kawern), ochrony pracy zdrowia i ochrony
przeciwpożarowej, usługi w zakresie sporządzania planów
technicznych i konstrukcyjnych urządzeń przeznaczonych
do zaopatrywania pojazdów w paliwa, usługi programowania komputerowego w dziedzinie przetwarzania danych
z zakresu wydobycia, pozyskiwania, przechowywania, transportu i użytkowania paliw, paliw gazowych i ich mieszanek,
oleju napędowego, spirytusu silnikowego, energii elektrycznej, słonecznej i cieplnej, prądu elektrycznego i ciepła
grzejnego oraz zaopatrywania w nie odbiorców i pojazdów,
usługi w zakresie przechowywania elektronicznie zapisanych danych i dokumentów na dostępnych on-line stronach
internetowych (hosting), usługi w zakresie kalibrowania i badania funkcji przyrządów pomiarowych, w szczególności
liczników kontrolnych i testerów przeliczników ilościowych,
usługi w zakresie elektronicznego przechowywania danych.
(210)
(731)
(540)
(540)

516483
(220) 2020 07 27
BRZÓSKA MACIEJ DIGILABOURZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
JHB

(531)
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29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.23,
24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii
publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
informacja o działalności gospodarczej, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów handlowych, pokazy
towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
“płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami
prezentów, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
stacji benzynowych dla osób trzecich, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, 37 czyszczenie pojazdów, mycie,
mycie pojazdów, odśnieżanie, polerowanie pojazdów, pranie
bielizny, prasowanie odzieży, usługi porządkowania domów
[sprzątanie], usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi tankowania benzyną pojazdów silnikowych,
usługi stacji obsługi paliw, 43 bary, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
catering, dekorowanie ciast, dekorowanie żywności, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, hotele dla zwierząt, informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków,
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kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, przygotowywanie dań i napojów na wynos, restauracje
samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi
gastronomiczne, usługi hotelowe, usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi
osobistych kucharzy, usługi opieki nad dziećmi świadczone
w obiektach handlowych, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem
urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego.
516730
(220) 2020 08 03
SZ’OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sz’ola
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń grzewczych, armatury sanitarnej, wyposażenia łazienek
oraz osprzętu grzewczego i hydraulicznego.
516731
(220) 2020 08 03
SZ’OLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SZ’OLA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej urządzeń grzewczych, armatury sanitarnej, wyposażenia łazienek
oraz osprzętu grzewczego i hydraulicznego.
(210)
(731)

(210) 517248
(220) 2020 08 18
(731) GLINKA JAROSŁAW ETJA SPÓŁKA CYWILNA, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) ETJA ANTYSEPTYK OIL No1
(510), (511) 3 olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, olejki eteryczne do użytku w procesach
produkcyjnych, olejki eteryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, olejki eteryczne,
olejki eteryczne cytrynowe, roślinne olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, aromatyczne olejki eteryczne, aromaty
{olejki eteryczne], zmieszane olejki eteryczne, esencje i olejki
eteryczne, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne
do użytku osobistego, kosmetyki w formie olejków, kremy
do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
olejki do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w gotowych zastawach, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do użytku osobistego, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],

Nr ZT13/2021

kosmetyki do stosowania na skórę, olejki zapachowe, olejki
do włosów, olejki mineralne [kosmetyki], aromaty [olejki
aromatyczne], olejki do ciała, olejki do masażu, nielecznicze,
olejki do celów kosmetycznych, naturalne olejki do celów
oczyszczających, olejki naturalne do celów kosmetycznych,
olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, olejki do pielęgnacji skóry, nielecznicze, olejki do ciała w sprayu, olejki do perfum i zapachów, olejki do kąpieli
do celów kosmetycznych, olejki perfumowane do produkcji
preparatów kosmetycznych, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], olejki zapachowe wydzielające aromaty
po przy podgrzewaniu, aromatyczne olejki do kąpieli, preparaty zapachowe, drewno zapachowe, pałeczki zapachowe,
pokojowe spraye zapachowe, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki zapachowe do pomieszczeń, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, sole
zapachowe do kąpieli, saszetki zapachowe do bielizny, środki
perfumeryjne i zapachowe, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki zapachowe do celów domowych, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła i żele, mydła
kosmetyczne, mydła antybakteryjne, perfumowane mydła,
mydła nielecznicze, mydła w płynie, mydła w kostce, produkty z mydła, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do celów leczniczych, mydła w płynie do kąpieli, mydło migdałowe, mydło
pielęgnacyjne, mydło do skóry, mydło w płynie do kąpieli
stóp, nielecznicze preparaty do masażu, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, żele do masażu, inne nie do celów medycznych, woski do masażu, substancje zapachowe
do użytku osobistego, zapachowe kremy do ciała, olejek
lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetycznego,
olejek z drzewa herbacianego, 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, produkty farmaceutyczne do leczenia
chorób dróg oddechowych, preparaty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne do zapobiegania chorobom układu oddechowego, 44 aromaterapia,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
517530
(220) 2020 08 26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R E V E A L

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 6 parapety metalowe, metalowe zamknięcia,
metalowe zawiasy, akcesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 stolarka otworowa niemetalowa, okna niemetalowe, drzwi niemetalowe, bramy niemetalowe, bramki nie-
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metalowe, witryny niemetalowe, naświetla niemetalowe,
ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe, elementy
niemetalowe, zamknięcia niemetalowe i akcesoria niemetalowe do stolarki otworowej, 37 usługi budowlane, naprawa,
montaż, wymiana stolarki otworowej i ścianek działowych,
budowlane roboty wykończeniowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

517939
(220) 2020 09 07
KUSOSKI GRZEGORZ ZBIGNIEW NETCAN.PL, Ustanów
(znak słowno-graficzny)
NetCan.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 wynajem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń biurowych, wynajem urządzeń do kopiowania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z drukami.
(210) 517991
(220) 2020 09 04
(731) GRZEGRZÓŁKA RAFAŁ, Celestynów
(540) (znak słowny)
(540) GRZEGRZÓŁKA
(510), (511) 28 zdrapki do gier loteryjnych, losy loteryjne,
zdrapki loteryjne, losy na loterie, drukowane losy loteryjne,
35 organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące reklamy,
doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi doradztwa
biznesowego, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, usługi doradztwa w zakresie marketingu, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie
usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo księgowe
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji,
promocyjne usługi handlowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, opracowywanie kampanii promocyjnych, usługi
w zakresie promocji, usługi promocyjne i reklamowe, promocja targów do celów handlowych, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, konsultacje
w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizacja
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, promocja
towarów i usług poprzez sponsorowanie, usługi promocyjne
świadczone za pośrednictwem telefonu, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, usługi reklamowe i promocyjne w za-
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kresie sprzedaży, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie
promocji towarów, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej,
promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych,
zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych,
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi klubów klienta dla
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii
pozyskiwania funduszy, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele
dobroczynne, promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, organizowanie targów handlowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie
i prowadzenie targów rekrutacyjnych, organizowanie i prowadzenie targów pracy, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, usługi w zakresie zarządzania targami, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów związanych z działalnością wydawniczą, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów
handlowych online, organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, planowanie
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji
w celach gospodarczych i reklamowych, prowadzenie, przy-

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

gotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
reklama, przygotowywanie reklam, publikacja reklam, rozpowszechnianie reklam, kompilacja reklam, umieszczanie reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama bezpośredniej odpowiedzi, analizy odbioru reklamy, redagowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych,
przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, negocjowanie kontraktów reklamowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, analizy w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi informacyjne dotyczące reklamy, reklama za pośrednictwem telefonu, reklama
biznesowych stron internetowych, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi
reklamowe i marketingowe, przygotowywanie handlowych
tekstów reklamowych, usługi rozpowszechniania materiałów
reklamowych, organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, usługi planowania w zakresie reklamy, gromadzenie informacji związanych z reklamą, udzielanie informacji związanych z reklamą,
usługi w zakresie reklamy cyfrowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, kompilacja statystyk związanych z reklamą, dostarczanie informacji na temat reklamy, usługi reklamowe na rzecz innych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi reklamowe
i marketingowe online, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, organizacja wystaw do celów reklamowych, dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, zarządzanie personelem w celach reklamowych, organizacja wystaw w celach reklamowych, prowadzenie wystaw w celach
reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, reklama w Internecie dla osób trzecich, analiza
świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, organizowanie i prowadzenie pokazów
w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, organizowanie imprez w celach
handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, działalność reklamowa,
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich
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za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, zarządzanie
programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wystaw w celach
biznesowych, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach handlowych,
przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, organizowanie i prowadzenie
wystaw i pokazów handlowych, 41 gry losowe, organizacja
gier, zapewnianie gier, usługi gier, organizowanie i prowadzenie gier, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizowanie gier z udziałem publiczności, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe lub
telefon komórkowy, prowadzenie loterii, organizowanie loterii, usługi loterii, losowanie nagród [loterie], organizowanie
i prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi w zakresie informacji
o grach hazardowych, usługi związane z kasynami, grami
na pieniądze i grami hazardowymi, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie konferencji związanych z reklamą, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych,
prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
prowadzenie wystaw w celach rekreacyjnych, organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, usługi w zakresie wystaw
dla celów rozrywkowych, organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych.
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518185
(220) 2020 09 11
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novativ

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
518187
(220) 2020 09 11
MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonatium
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 5 środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, preparaty farmaceutyczne, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, herbaty
lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry do celów medycznych, samoprzylepne plastry lecznicze, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
balsamy do celów leczniczych, leki dla ludzi, leki pomocnicze, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, 30 zioła do celów
spożywczych, zioła konserwowane.
(210) 519035
(220) 2020 10 01
(731) Cambridge Nutritional Foods Limited, Corby, GB
(540) (znak słowny)
(540) THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
(510), (511) 29 żywność niskokaloryczna, o obniżonej zawartości kalorii, o kontrolowanej zawartości kalorii lub zrównoważona pod względem odżywczym, mianowicie gotowe
dania curry przygotowane na bazie produktów zawartych
w tej klasie, zapiekanka wiejska z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie), produkty nabiałowe i substytuty nabiału,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie owoców, warzyw i soczewicy, do stosowania do kontroli wagi ciała, nie do celów medycznych,
preparaty do użytku jako posiłki, mianowicie gotowe dania
curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej
klasie, zapiekanka wiejska z mielonego mięsa i ziemniaków
(cottage pie), nabiał i substytuty nabiału, żywność niskokaloryczna, o obniżonej zawartości kalorii, o kontrolowanej
zawartości kalorii lub zrównoważona pod względem odżywczym, mianowicie wstępnie ugotowane gotowe dania
curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej
klasie, zapiekanki wiejskie z mielonego mięsa i ziemniaków
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(cottage pie), produkty nabiałowe i substytuty nabiału,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie owoców, warzyw i soczewicy, produkty
na bazie mleka do celów spożywczych, mianowicie ser, masło, jogurt, serwatka, napoje na bazie mleka, napoje mleczne
o smaku czekoladowym i owocowym, zrównoważone pod
względem odżywczym, niskokaloryczne potrawy i dania,
mianowicie wstępnie ugotowane dania z kurczakiem, kawałki gotowanego kurczaka, zupa z makaronem, zupa miso,
zapiekanka z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie),
posiłki i dania o kontrolowanej zawartości kalorii, mianowicie
wstępnie ugotowane dania z kurczakiem, kawałki gotowanego kurczaka, zupa z makaronem, zupa miso. zapiekanka
wiejska z mielonego mięsa i ziemniaków (cottage pie), koktajle mleczne, proszki i preparaty do produkcji koktajli mlecznych zawartych w tej klasie, nie do celów przemysłowych,
preparaty i proszki do produkcji musów zawartych w tej klasie, nie do celów przemysłowych, preparaty do przekształcania płynów w musy jadalne zawarte w tej klasie, nie do celów
przemysłowych, zupy i składniki do sporządzania zup, gotowe dania curry przygotowane na bazie produktów zawartych w tej klasie, 30 makarony i dania z makaronu, makaron
rurki, makaron z serem, sosy curry, mieszanki curry, pasty curry, curry [przyprawa], ryż, potrawy i dania na bazie ryżu, żywność niskokaloryczna, o obniżonej zawartości kalorii, o kontrolowanej zawartości kalorii lub zrównoważona pod względem odżywczym, mianowicie pieczywo, paluszki chlebowe,
kuskus, makaron, makaron nitki, wszystkie do użytku w redukcji wagi ciała, nie do celów medycznych, granulki i preparaty do tworzenia musów zawartych w tej klasie, nie do celów przemysłowych, preparaty do przekształcania płynów
w musy jadalne zawarte w tej klasie, nie do celów przemysłowych, potrawy i dania zrównoważone pod względem
odżywczym, niskokaloryczne, mianowicie makaron błyskawiczny, makaron ryżowy, suszony makaron, kuskus (kasza),
preparaty węglowodanowe do żywności, potrawy i dania
o kontrolowanej zawartości kalorii, mianowicie dania z makaronu, makaron z serem, potrawy z ryżu, zboża, muesli, batony
zbożowe, wyroby cukiernicze i batoniki cukiernicze, napary
i ziołowe herbaty owocowe, aromaty do napojów, batony
pokryte czekoladą jako zamienniki posiłków, płatki śniadaniowe, owsianka, puddingi, 32 wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy do wyrobu napojów, smoothies (napoje), preparaty
do wytwarzania smoothie, wszystkie do użytku do kontroli
wagi, nie do celów medycznych, 44 usługi konsultacji i doradztwa związane z odchudzaniem, utrzymywaniem wagi,
programami diet, odżywianiem, porady żywieniowe, dietetyczne doradztwo, poradnictwo, mentoring i coaching.
520292
(220) 2020 11 03
CONVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESENTA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(210)
(731)

520631
(220) 2020 12 21
MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono ENERGY

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe,
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe, konstrukcyjne i budowlane, panele
konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe,
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu,
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia
aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne - urządzenia, przetwarzające światło słoneczne na energią elektryczną słoneczne
systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicznych, regulatory ładowania akumulatorów wykorzystywanych do systemów zasilania słonecznego, baterie słoneczne stosowane
w systemach zasilania słonecznego, elektrownie słoneczne,
ładowarki słoneczne do baterii słonecznych stosowanych
w systemach zasilania słonecznego, generatory wiatrowe
(turbiny wiatrowe) - urządzenia przetwarzające energią mechaniczną w energią elektryczną, systemy zasilania na bazie
generatorów wiatrowych, elektrownie wiatrowe, wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, lampy diodowe LED i oświetlenie diodowe LED
wykorzystywane do systemów zasilania słonecznego.
520633
(220) 2020 11 09
MONO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mono ENERGY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 6 listwy metalowe, profile aluminiowe, aluminium profilowane wytłaczane, elementy wyciskanego aluminium, boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe,
listwy profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami fotoelektryczny-
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mi, okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, panele
konstrukcyjne metalowe, płytki podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe,
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu,
panele metalowe obiciowe do budynków, metalowe panele
akustyczne do ścian, izolacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, półprodukty
z aluminium lub jego stopów, aluminiowe profile do użytku
w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, folia
aluminiowa, 9 moduły fotowoltaiczne - urządzenia przetwarzające światło słoneczne na energię elektryczną, słoneczne
systemy zasilania na bazie modułów fotowoltaicznych, regulatory ładowania akumulatorów wykorzystywanych do systemów zasilania słonecznego, baterie słoneczne stosowane
w systemach zasilania słonecznego, elektrownie słoneczne,
ładowarki słoneczne do baterii słonecznych stosowanych
w systemach zasilania słonecznego, generatory wiatrowe
(turbiny wiatrowe) - urządzenia przetwarzające energię mechaniczną w energię elektryczną, systemy zasilania na bazie
generatorów wiatrowych, elektrownie wiatrowe, wiatromierze, 11 ogrzewanie podłogowe, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, instalacje grzewcze, grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do chłodzenia powietrza,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na gorące powietrze, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego
ogrzewania, lampy diodowe LED i oświetlenie diodowe LED
wykorzystywane do systemów zasilania słonecznego.
520755
(220) 2020 11 10
POTIOPA PIOTR ISPRO-SYSTEMY INTERNETOWE,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ISPRO
(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, public relations, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
analizy rynku, sortowanie danych w bazach komputerowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, tworzenie wideo reklamowych, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe],
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu “płać za kliknięcie”, reklama
(210)
(731)
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zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
aukcyjne, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie bazami
danych, 42 doradztwo i konsultacje w zakresie technologii
informacyjnych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, projektowanie stron internetowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, przetwarzanie danych,
utrzymanie baz danych, wynajem oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie elektronicznego przetwarzania danych (usługi informatyczne), projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i sieci
komputerowych, projektowanie, instalacja, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie platform komputerowych,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
520756
(220) 2020 11 10
ISPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) PIECZĄTKI ONLINE

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 20.01.19,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 16 pieczątki numeratory, pieczątki kauczukowe,
pieczątki biurowe, pieczątki odciskowe, kasetki na pieczątki,
pieczątki z adresem, pieczątki datujące (datowniki), pieczątki
pamiątkowe (plomby), pieczątki gumowe do dokumentów,
poduszki do pieczęci, kasetki na stemple, pieczątki automatyczne, stemple do znakowania, stemple do pieczętowania,
stemple na atrament, biurowe maszyny do stemplowania,
broszury, czcionki drukarskie, czcionki ze stali, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, kalendarze,
kartki z życzeniami, koperty [artykuły piśmienne], lak do pieczętowania, matryce, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub
kartonu, matryce do druku ręcznego, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], opłatki do pieczętowania, papier, pióra
i długopisy [artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, podstawki do długopisów i ołówków, podstawki na stół
papierowe, reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie],
skoroszyty na dokumenty, szyldy z papieru lub z kartonu,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy [introligatorstwo], torby papierowe, tusz chiński, tworzywa sztuczne
do modelowania, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, usuwalne znaczki (stemple), wieczne pióra, zakładki do książek,
zakładki do stron, zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], zszywacze
[artykuły biurowe], zeszyty do pisania lub rysowania, 35 prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż online następujących towarów: pieczątki numeratory, pieczątki kauczukowe,
pieczątki biurowe, pieczątki odciskowe, kasetki na pieczątki,
pieczątki z adresem, pieczątki datujące (datowniki), pieczątki
pamiątkowe (plomby), pieczątki gumowe do dokumentów,
pieczęci i stemple, poduszki do pieczęci, kasetki na stemple
(pieczątki), pieczątki automatyczne, pieczątek na zamówienie, stemple do znakowania, stemple do pieczętowania,
stemple na atrament, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, agencje reklamowe,
usługi agencji importowo-eksportowych, fakturowanie, fotokopiowanie, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów,
pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów
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reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi związane z listami prezentów, wyceny handlowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych.
(210) 520774
(220) 2020 11 10
(731) GRUŻEWSKI ŁUKASZ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) WITKÓWKA
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, 41 usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], przekazywanie know-how [szkolenia].
520797
(220) 2020 11 12
INS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BUFFALO
(510), (511) 1 węgiel, biowęgiel, grafit, kostny węgiel, pręty
węglowe, węgiel do celów przemysłowych, węgiel do filtrów, węgiel granulowany, węgiel szklisty, węgle do użytku
w katalizie, węgiel pochodzenia zwierzęcego, węgiel aktywny, węgiel drzewny do celów ogrodniczych, preparaty
do oszczędzania węgla, 4 paliwa, węgiel, węgiel kamienny,
węgiel mineralny, węgiel o niskiej zawartości popiołu, węgiel o niskiej zawartości siarki, biopaliwa, paliwa kopalne,
koks, miał węglowy [paliwo], pył węglowy [paliwo], paliwa
na bazie węgla, brykiety węglowe, węgiel w postaci ekogroszku, orzecha, groszku, kostki, paliwa mineralne, paliwa
wyrabiane z węgla antracytowego i koksu, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], mieszanki paliw, mieszanki
węgla, pelet, brykiety paliwowe do użytku domowego, brykiety, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane
z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykiety
paliwowe do użytku domowego wykonane z węgla z domieszką kwarcu, brykiety z węgla drzewnego, produkty
na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykiety
drzewne, granulki drzewne do ogrzewania [paliwo], produkty paliwowe ze sprasowanych wiórów drzewnych, gaz węglowy, produkty palne, paliwo w postaci brykietów, paliwa
stałe, stałe paliwa tlenowe, węgiel drzewny [paliwo], węgiel
drzewny pochodzenia roślinnego, 19 spiekane mieszaniny
popiołu lotnego i węgla, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna,
internetowa: węgla, biowęgla, grafitu, prętów węglowych,
węgla do celów przemysłowych, węgla do filtrów, węgla granulowanego, węgla szklistego, węgla do użytku w katalizie,
węgla pochodzenia zwierzęcego, węgla aktywnego, węgla
drzewnego do celów ogrodniczych, preparatów do oszczędzania węgla, paliw, węgla kamiennego, węgla mineralnego,
węgla o niskiej zawartości popiołu, węgla o niskiej zawartości siarki, biopaliw, paliw kopalnych, koksu, miału węglowego
(210)
(731)
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[paliwo], pyłu węglowego [paliwo], paliw na bazie węgla,
brykietów węglowych, węgla w postaci ekogroszku, orzecha, groszku, kostki, paliw mineralnych, paliw wyrabianych
z węgla antracytowego i koksu, brykietów materiałów palnych [brykiety węgla], mieszanek paliw, mieszanek węgla,
brykietów paliwowych do użytku domowego, brykietów,
brykietów paliwowych do użytku domowego wykonanych
z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, brykietów
paliwowych do użytku domowego wykonanych z węgla
z domieszką kwarcu, brykietów z węgla drzewnego, produktów na bazie węgla drzewnego do użytku jako paliwo, brykietów drzewnych, peletu, workowanego węgla, granulek
drzewnych do ogrzewania [paliwo], produktów paliwowych
ze sprasowanych wiórów drzewnych, gazu węglowego, produktów palnych, paliwa w postaci brykietów, paliw stałych,
stałych paliw tlenowych, węgla drzewnego [paliwo], węgla
drzewnego pochodzenia roślinnego, usługi reklamy, marketing, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zarządzania w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizowanie targów, wystaw i prezentacji w celach
handlowych lub reklamowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów handlowych i reklamowych, zarządzanie, organizowanie i pomoc
w działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i badania opinii publicznej, badania rynku, informacja handlowa,
doradztwo biznesowe, 37 usługi górnicze, wydobywanie
surowców naturalnych, roboty wydobywcze [górnictwo],
39 dostawa paliwa, usługi dystrybucji paliw, dostawa węgla i towarów węglopochodnych, ładowanie, rozładowanie,
sortowanie węgla, ładowanie, rozładowanie, sortowanie
koksu, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, magazynowanie, magazynowanie ładunku przed transportem,
przechowywanie ładunku, organizowanie transportu paliw,
transport, transport towarów, transport kolejowy, transport
samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu
samochodami ciężarowymi, usługi kolejowego transportu towarowego, usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, wynajmowanie transportu kolejowego,
transport i składowanie towarów, usługi czarterowego transportu kolejowego, odbiór, transport i dostawa towarów, konfekcjonowanie towarów, 40 przetwarzanie węgla, obróbka
[płukanie] węgla.
521219
(220) 2020 11 23
THANGLONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F. MODA FASHION
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, balerinki [obuwie], baletki,
botki, buty dziecięce, buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty wyjściowe, espadryle, mokasyny, obuwie codzienne,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn,
sandały, tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna
dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury, getry, golfy, kombinezony, koszule,
koszulki polo, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
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rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki sportowe, legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary,
półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie,
swetry, szale, szaliki, szorty, tuniki, wiatrówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następującymi towarami: nakrycia głowy, balerinki [obuwie], baletki, botki, buty dziecięce,
buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty wyjściowe,
espadryle, mokasyny, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci,
obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy,
garnitury, getry, golfy, kombinezony, koszule, koszulki polo,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki sportowe,
legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki
bez rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, szale,
szaliki, szorty, tuniki, wiatrówki, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej online następującymi towarami: nakrycia głowy,
balerinki [obuwie], baletki, botki, buty dziecięce, buty robocze, buty sportowe, eleganckie buty wyjściowe, espadryle,
mokasyny, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obuwie
dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, apaszki, bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla
mężczyzn, blezery, bluzki, bluzy sportowe, dżinsy, garnitury,
getry, golfy, kombinezony, koszule, koszulki polo, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki
z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki sportowe, legginsy, majtki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki bez
rękawów, podkoszulki sportowe, polary, półgolfy, pulowery,
skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, szale, szaliki,
szorty, tuniki, wiatrówki.
521471
(220) 2020 11 27
1STPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) 1stplace
(510), (511) 35 usługi w zakresie pozycjonowania marki,
administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie
konkursami w celach reklamowych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja public relations, agencje
reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza odbioru reklamy, analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, analizy odbioru reklamy,
analizy w zakresie reklamy, badanie rynku, dokonywanie
uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji
na temat reklamy, dostarczanie przewodników reklamowych
do przeszukiwania konsultowanych online, gromadzenie
informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron
internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, kompilacja reklam, kompilacja
(210)
(731)
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statystyk związanych z reklamą, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, marketing finansowy,
marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing telefoniczny,
marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych i promocji
sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamowych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w Internecie, produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów
reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama i marketing, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklamy online, umieszczanie reklam, udzielanie informacji związanych
z reklamą, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udostępnianie raportów marketingowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe, usługi reklamowe
i marketingowe online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów,
usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie
reklamy cyfrowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
wyświetlanie reklam dla osób trzecich, analizy gospodarcze,
analiza cen, analizy kosztów, analiza rynku, analizy rynku,
analizy badań rynkowych, analiza trendów marketingowych,
analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, 42 projektowanie stron internetowych, tworzenie stron
internetowych, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, tworzenie stron
elektronicznych, programowanie stron internetowych, aktualizowanie stron internetowych, kompilacja stron internetowych, projektowanie komputerowych stron internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych,
projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron głównych
i stron internetowych, projektowanie i aktualizacja stron
głównych i stron internetowych, usługi utrzymywania stron
internetowych, hosting mobilnych stron internetowych,
doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie
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stron internetowych, tworzenie stron internetowych dla
innych, usługi testowania obciążenia stron internetowych,
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
projektowanie stron internetowych w celach reklamowych,
aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych,
projektowanie stron głównych i witryn internetowych, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
w zakresie hostingu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron
głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych dla osób trzecich, aktualizacja stron głównych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych
stron internetowych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, usługi w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, tworzenie
i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, projektowanie
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW,
tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony
komórkowe, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych, instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie
stron internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, planowanie, projektowanie
i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich,
doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron
internetowych do handlu elektronicznego, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych.
(210) 521942
(220) 2020 12 08
(731) Eicher Motors Limited, New Delhi, IN
(540) (znak słowny)
(540) ROYAL ENFIELD
(510), (511) 12 motocykle, motocykle silnikowe, skutery,
dwukołowce, samochody, silniki do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, amortyzatory do pojazdów lądowych,
klaksony do pojazdów, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, łańcuchy do motocykli, dzwonki do motocykli,
stojaki na motocykle, ramy do motocykli, dętki do opon motocykli, błotniki do motocykli, kierownica do motocykli, silniki
do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), opony
do motocykli, bagażnik do pojazdów, sprzęgła do pojazdów
lądowych, płyty sprzęgła do pojazdów lądowych, hamulce
do pojazdów lądowych, okładziny hamulcowe do pojazdów
lądowych, koła i obręcze do motocykli, części, wyposażenie
i jego części składowe należące do klasy 12, 25 odzież, na-
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krycia głowy, kurtki [odzież], pikowane kurtki [odzież], swetry, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, pulowery,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, ocieplacze, legginsy
[ocieplacze], legginsy, bielizna osobista, podszewki (gotowe)
[części odzieży].
(210)
(731)
(540)
(540)

522021
(220) 2020 11 22
ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Viklo

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 panele niemetalowe, wyroby budowlane
z drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania
w tym ogrodzeniowe panele osłonowe, wiklinowe i leszczynowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklinowe w ramie, wyroby budowlane z gipsu, cementu, betonu,
35 sprzedaż: paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń
z drewna, wikliny i materiałów ekologicznych, przegród,
ekranów akustycznych, altan, podłóg, dachów, wyrobów
metalowych służących do mocowania wyrobów budowlanych z materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych, elementów wyposażenia ogrodów, wyrobów budowlanych z: drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych: wiklinowych i leszczynowych rustykalnych,
duńskich przycinanych i zaplatanych, wiklinowych w ramie,
wyrobów budowlanych z gipsu, cementu, betonu, tworzyw
sztucznych, mebli, elementów wyposażenia wnętrz, parawanów, materiałów budowlanych, materiałów wyposażenia sanitarnego, materiałów elektrycznych, roślin, sadzonek,
warzyw, ziół, krzewów, drzew, karmników dla ptaków, budek
lęgowych, hoteli dla owadów, produktów do przenoszenia
towarów różnej wielkości, drewna, szkła, narzędzi ogrodniczych, książek, katalogów, lakierów, preparatów chemicznych, środków impregnujących, preparatów olejowych, preparatów na bazie: parafiny, terpentyny, benzyny, wyrobów
z drewna, barwników do drewna, wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania, wyrobów z tworzyw
sztucznych, wyrobów z, gipsu, cementu, betonu, wyrobów
z metalu, elementów elektronicznych, pojazdów, akcesoriów
motoryzacyjnych, odzieży, artykułów spożywczych, tytoniowych, leków, suplementów diety, wypożyczanie sprzętu biurowego, komputerów, usługi marketingowe i promocyjne,
reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowanie i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni,
promowanie zachowań prozdrowotnych, sprzedaż koców,
karimat, koszyków piknikowych, sprzedaż i wypożyczania
sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
(210)
(731)
(540)
(540)

522254
(220) 2020 12 15
WYSKIEL NATHALIE JOSEFINE, Tarkowo Dolne
(znak słowno-graficzny)
Diamett

Nr ZT13/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 26.07.21, 26.07.25, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi drewniane, drewniane podłogi parkietowe, panele drewniane, deski drewniane, płyty drewniane, laminaty drewniane, okładziny drewniane, drewniane
forniry, drewniane płyty budowlane, drewniane pokrycia
podłogowe, drewniane płytki podłogowe, drewniane deski
tarasowe, drewniane podkłady kolejowe, drewniane parkiety
fornirowane, deski podłogowe [drewniane].
(210) 522426
(220) 2020 12 21
(731) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) GOLDYES
(510), (511) 14 wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie,
biżuteria, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, sztabki złota, sztabki metali szlachetnych, złoto i jego stopy.
522433
(220) 2020 12 18
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX After Party
(510), (511) 5 ziołowe herbaty lecznicze, zioła lecznicze,
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury,
30 herbaty, 32 napoje bezalkoholowe, soki i syropy, napoje
w proszku.
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średnictwem telewizji, 40 kopiowanie filmów kinowych,
kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji, 41 pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów
kinowych, świadczenie usług rozrywkowych poprzez filmy
kinowe, udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, filmy
kinowe (produkcja -), produkcja filmów kinowych, produkcja
filmów telewizyjnych i kinowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

522587
(220) 2020 12 23
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Funky orthodontics

(210)
(731)

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

522539
(220) 2020 12 22
WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
L’EXPERTA aesthetic philosophy by Wasiluk

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż produktów i środków medycznych,
artykułów i materiałów ortodontycznych, aparatów ortodontycznych, smoczków ortodontycznych, 44 usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi telemedyczne, sprzedaż usług medycznych
i ortodontycznych.
522613
(220) 2021 01 22
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) app2U
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 35 sprzedaż produktów kosmetycznych, środków do pielęgnacji ciała i twarzy, środków do higieny i pielęgnacji urody ludzi, kosmetyków do pielęgnacji urody, sprzedaż preparatów i środków medycznych, suplementów diety
i żywnościowych, suplementów do użytku medycznego, suplementów o działaniu kosmetycznym, 44 manicure, masaż,
opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, salony piękności,
usługi dentystyczne, terapia mowy, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi ortodontyczne, usługi saun, usługi telemedyczne,
sprzedaż usług medycznych.
(210) 522546
(220) 2020 12 23
(731) TROJAN PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) KINORBLIN
(510), (511) 9 kino wirtualnej rzeczywistości [VR], 35 reklama w zakresie filmów kinowych, reklamy kinowe, produkcja
reklam kinowych, 38 emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, emitowanie filmów kinowych za po-

522689
(220) 2020 12 29
INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT
IM.J.KIELANOWSKIEGO PAN, Jabłonna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LABORATORIUM DUŻYCH MODELI ZWIERZĘCYCH

(210)
(731)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.11.01, 03.11.02, 03.04.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, materiały naukowe
i edukacyjne w formie elektronicznej, wydawnictwa audiowizualne i multimedialne, e-booki, audiobooki, 16 materiały
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drukowane, publikacje w formie papierowej: periodyki, czasopisma branżowe książki, katalogi, katalogi branżowe, foldery, gazety, broszury, prospekty, ulotki, informatory, druki,
41 edukacja, organizowanie sympozjów naukowych, konferencji, kongresów, seminariów, konkursów, usługi kształcenia
praktycznego, usługi wydawnicze, publikowanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, magazynów, periodyków,
gazet, ulotek, broszur, pomocy naukowych, materiałów
edukacyjnych i innych druków, także w formie cyfrowej, jak
również publikacji elektronicznych oraz produkcji audiowizualnych i multimedialnych, prowadzenie internetowych
serwisów informacyjnych i edukacyjnych, 42 badania oraz
usługi naukowe, projekty badawcze, ekspertyzy naukowe,
oceny naukowe, usługi badawcze, usługi badawczo - rozwojowe, usługi naukowo - badawcze na zwierzętach, badania
naukowe w dziedzinie medycyny i weterynarii, laboratoria
naukowo - badawcze, wynajem aparatury naukowo - badawczej, 44 usługi weterynaryjne, hodowla zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, wynajem pomieszczeń
i sprzętu do celów weterynaryjnych.
523064
(220) 2021 01 12
TOMCZAK TOMASZ STAY INN SPÓŁKA CYWILNA,
Gdańsk; JÓŹWIAK ANDRZEJ STAY INN SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk; FROST WŁADYSŁAW MAREK STAY
INN SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEXICALI
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szpachlówki do karoserii samochodowych,
utwardzacze do żywic epoksydowych i akrylowych, 2 podkłady akrylowe, podkłady epoksydowe, lakiery akrylowe środki zwiększające przyczepność do podłoża, środki
do konserwacji i zabezpieczania karoserii, rozcieńczalniki
i zagęszczacze do farb i lakierów.
523218
(220) 2021 01 15
BROWARSKA AGNIESZKA LEKARSKIMOKIEM,
Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPECJALIŚCI DZIECIOM
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 02.09.15, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, tłumaczenia, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edukacja, rozrywka i sport,
tłumaczenia językowe, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, organizowanie seminariów związanych z edukacją,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja
zawodowa dla młodych ludzi.
523286
(220) 2021 01 18
KRÓL PIOTR 3MDEB EMBEDDED SYSTEMS
CONSULTING, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DASHARO

(210)
(731)
(531) 02.09.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 18 plecaki, 25 czapki jako nakrycia głowy, kurtki,
odzież, 30 gotowe potrawy na bazie makaronu, makaron nitki, makaron rurki, pizza, 35 zarządzanie hotelami, 39 rezerwacja miejsc na podróż, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji specjalizujących
się w makaronach udon i soba, usługi restauracyjne, usługi
rezerwacji pokojów.
(551) wspólne prawo ochronne
523109
(220) 2021 01 13
NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEXT
(210)
(731)

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.13.09, 24.01.07, 26.13.25, 27.05.05
(510), (511) 35 Marketing w ramach wydawania oprogramowania, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
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Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Testowanie materiałów, 45 Licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne].
(210)
(731)
(540)
(540)

523342
(220) 2021 01 20
POTZ MAKSYMILIAN MONUMENTE, Łódź
(znak słowno-graficzny)
POTZ
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Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Studia
filmowe, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Usługi pokazów filmowych Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Wystawianie spektakli na żywo.
523529
(220) 2021 01 22
TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(553) (znak multimedialny)
(540) RADION SYSTEM TAKTYCZNEJ ŁĄCZNOŚCI
POLA WALKI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 14 Przyrządy zegarmistrzowskie, Artykuły zegarmistrzowskie, Zegary, Zegarki, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki.
(210)
(731)
(540)
(540)

523475
(220) 2021 01 22
BARANOWSKI MARIUSZ, Białystok
(znak słowno-graficzny)
UNIVERSE PRODUCTION

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 16 Nadruki, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Koszulki z nadrukami, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Produkcja materiałów reklamowych, 40 Nadruk wzorów
na tkaninach, Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem,
Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów
na odzież, Haftowanie.
(210)
(731)
(540)
(540)

523518
(220) 2021 03 03
RAUBO MARCIN ANDRZEJ, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Żeglarz

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Almanachy [roczniki], biuletyny informacyjne,
broszury, gazety, czasopisma, indeksy, skorowidze, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy geograficzne, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów,
Fotoreportaże, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Organizowanie zawodów sportowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja widowisk,
Przedstawienia teatralne [produkcja], Publikowanie książek,

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.22, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 9 Urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne
dla łączności, telekomunikacji i informatyki, przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, wymienione towary z wyłączeniem obwodów scalonych, kart graficznych
do komputerów, kart wideo do komputerów, obwodów zintegrowanych z grafiką, wideo i multimediami.
(210)
(731)
(540)
(540)

523551
(220) 2021 01 22
SALAMON DAWID HIBOX, Banino
(znak słowno-graficzny)
Hibox

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, Pojemniki metalowe, Metalowe skrzynki pocztowe, Metalowe skrzynki z zamknięciami, Metalowe pojemniki do przechowywania, Pojemniki metalowe do przechowywania i transportu towarów, Metalowe
pudełka do przechowywania, Metalowe blaszaki do przechowywania, Przenośne konstrukcje metalowe, Metalowe
wiaty do przechowywania [blaszaki], Metalowe budynki
przenośne, Regaty z metalu na przesyłki [konstrukcje], 7 Automatyczne urządzenia do transportu bliskiego i przeładunku, Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe,
Urządzenia automatyczne służące do przyjmowania i/lub
wydawania paczek oraz części i akcesoria do tych urządzeń,
Dystrybutory automatyczne, Roboty do transportu bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty [maszyny], 9 Mobilne
aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie, Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe,
Urządzenia elektroniczne służące do przyjmowania i/lub
wydawania paczek oraz części i akcesoria do tych urządzeń,
Automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, Automatyczne systemy kontroli dostępu, Sprzęt komputerowy, 35 Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
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Rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
Reklama, Badanie rynku, 36 Usługi w zakresie przechowywania depozytów, Usługi finansowe, Usługi ubezpieczeniowe, 38 Transmisja danych, Zapewnianie dostępu do portali
w Internecie, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Usługi
telekomunikacyjne, 39 Transport, Transport towarów, Magazynowanie paczek, Magazynowanie, Składowanie towarów,
Pakowanie towarów, Usługi przechowywania paczek, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Udostępnianie miejsc
do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage],
Usługi kurierskie, Informacja o magazynowaniu i transporcie,
Udzielanie informacji związanych z dostarczaniem dokumentów, listów i paczek.
523568
(220) 2021 01 25
TRANSBROKERS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysoka
(540) (znak słowny)
(540) CARGOMAT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe i aplikacje
mobilne do sprzedaży ubezpieczeń cargo, Platformy oprogramowania do internetowej sprzedaży ubezpieczeń cargo,
36 Usługi w postaci działalności ubezpieczeniowej polegającej na dystrybucji ubezpieczeń cargo, 42 Usługi tworzenia
i utrzymywania oprogramowania komputerowego i aplikacji
mobilnych do sprzedaży ubezpieczeń cargo, Usługi tworzenia i utrzymywania platform internetowych do sprzedaży
ubezpieczeń cargo.
(210)
(731)

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

523586
(220) 2021 01 22
BOOSTE SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
booste boost for ecommerce

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego,
Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
handlu elektronicznego, Administrowanie sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Informacje na temat
metod sprzedaży, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Usługi zarządzania
sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień,
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Analizy
w zakresie reklamy, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing finansowy,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, Skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, Reklama i wsparcie promocji i rozwoju działal-
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ności gospodarczej za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Planowanie strategiczne dla
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, 36 Crowdfunding, Administrowanie
finansami, Dokonywanie transakcji finansowych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Działalność finansowa, Finansowanie podmiotów handlowych, Finansowanie projektów,
Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Pośrednictwo
w usługach finansowych, Prowadzenie spraw finansowych
online, Skomputeryzowane usługi finansowe, Usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie finansów handlowych, Zapewnianie finansowania
handlu, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie finansów, Usługi w zakresie rozliczeń finansowych
w handlu elektronicznym.
523593
(220) 2021 01 25
AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AVERTON STERLING
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności
gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowanych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące promocji,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze
w zakresie analizy biznesowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi doradcze
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy
finansowe, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów
wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Powiernictwo,
(210)
(731)

Nr ZT13/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki
ratalne, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi badań dotyczących finansów,
Usługi finansowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych,
Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi doradcze
finansowo - ekonomiczne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych,
Usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi zbierania
funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, Usługi
inwestycyjne, Administrowanie i zarządzanie inwestycjami,
Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finansowanie inwestycji, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, Tworzenie
funduszy i spółek inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, Planowanie,
Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja
funduszy inwestycyjnych, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja praw uczestnictwa
w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, Zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
Administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523594
(220) 2021 01 26
DRYLA KRZYSZTOF TAC&MED POLAND, Prałkowce
(znak słowno-graficzny)
TAC & MED POLAND

(531) 23.03.03, 26.11.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 45 Usługi w zakresie
zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
523596
(220) 2021 01 25
AVERTON STERLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(210)
(731)
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(540) AVERTON
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności
gospodarczej, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie,
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowanych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące promocji,
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze
w zakresie analizy biznesowej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi doradcze
w zakresie strategii w działalności gospodarczej, 36 Analizy
finansowe, Crowdfunding, Doradztwo w sprawach finansowych, Informacje finansowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Opracowywanie kosztorysów do celów
wyceny kosztów, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Powiernictwo,
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki
ratalne, Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe,
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi badań dotyczących finansów,
Usługi finansowania, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie finansami,
Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Usługi doradcze w zakresie planowania finansowego, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych,
Usługi doradcze dotyczące finansowania, Usługi doradcze
finansowo - ekonomiczne, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych,
Usługi doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi zbierania
funduszy za pośrednictwem strony crowdfunding, Usługi
inwestycyjne, Administrowanie i zarządzanie inwestycjami,
Pośrednictwo inwestycyjne, Analizy inwestycyjne, Finanso-
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wanie inwestycji, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, Tworzenie
funduszy i spółek inwestycyjnych, Administrowanie i zarządzanie funduszami i spółkami inwestycyjnymi, Planowanie,
Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja
funduszy inwestycyjnych, Planowanie, Monitorowanie, Obsługa, Reprezentowanie i dystrybucja praw uczestnictwa
w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, Zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Usługi w zakresie zarządzania aktywami,
Administrowanie i zarządzanie finansowe spółkami, Usługi finansowe w zakresie alternatywnych spółek inwestycyjnych.
523644
(220) 2021 01 26
PUCHAŁA KACPER, Zakopane; WIROWSKI MIKOŁAJ,
Zakopane; BIENIARA MAKSYMILIAN, KLAMERUS
BARTOSZ, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FROZEN NIGHT

(210)
(731)

(531) 01.11.12, 25.03.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane
płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrania magnetyczne, Pliki
multimedialne do pobrania, Wstępnie nagrane płyty, Dane
zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane magnetycznie, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Hologramy, Hologramy do poświadczania autentyczności produktów, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Mikrofilmy o zwiększonej czułości,
naświetlone, Nagrane dyski kompaktowe, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Taśmy z nagraniami, Wstępnie nagrane dyski, Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, Zapisane
pliki danych, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów
kinematograficznych, Chipy zawierające muzyczne nagrania
dźwiękowe, Czasopisma elektroniczne, Czcionki drukarskie
do pobrania, Czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu
przekazu elektronicznego, Czcionki zapisane na nośnikach
magnetycznych, Czułe filmy reprograficzne [naświetlone],
Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, Dyski
optyczne z muzyką, Dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Elektroniczne
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Film
kinematograficzny, naświetlony, Filmy animowane, Filmy
do pobrania, Filmy do przezroczy naświetlone, Filmy [błony]
naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy o zwiększonej
czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy
rysunkowe animowane do pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy wideo, Fotografie cyfrowe do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Grafiki komputerowe do pobrania,
Interaktywne płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne, Kinematograficzne filmy, Książki zapisane na płytach,
Książki zapisane na taśmach, Media do pobierania, Mikrofilm
[naświetlony], Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania,
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka
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cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane cyfrowe taśmy audio
[DAT], Nagrane dyski wideo, Nagrane filmy, Nagrane kasety
magnetofonowe, Nagrane kasety wideo z kreskówkami,
Nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane
płyty CD, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty
kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty VCD, Nagrane taśmy
audio niemuzyczne, Nagrane taśmy audio z grami, Nagrane
taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy
muzyczne, Nagrane taśmy wideo, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi,
Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania muzyczne
w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania wideo z muzyką,
do pobrania, Naświetlone filmy światłoczułe, Naświetlone
filmy o podwyższonej czułości, Naświetlone taśmy filmowe,
Negatywy fotograficzne, Pliki graficzne do pobierania, Pliki
muzyczne do pobierania, Płyty fotograficzne [naświetlone],
Płyty kompaktowe z muzyką, Płyty nagrane z dźwiękiem,
Płyty nagrane z obrazami, Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty
wideo z nagranymi filmami animowanymi, Pobieralne broszury elektroniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej
do pobrania, Serie muzycznych nagrań dźwiękowych, Taśmy
wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, Taśmy z nagraniami muzyki, Videocasty, Wstępnie nagrane filmy, Wstępnie
nagrane filmy kinematograficzne, Wstępnie nagrane filmy
kinowe, Wstępnie nagrane taśmy audio, Wstępnie nagrane
taśmy video, Wzory projektów graficznych do pobrania.
(551) wspólne prawo ochronne
523669
(220) 2021 01 27
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B good.

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki, spinki do mankietów, breloki, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne,
sprzączki z metali szlachetnych do zegarków, 18 Dyplomatki,
aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze,
kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane inne
niż odzież, pasy i paski skórzane do bagażu, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje
skóry, walizki, walizy, nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, futra sprzedawane w ilościach hurtowych, skórzane
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szla-
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chetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania,
25 Odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie
sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki,
apaszki, chusty, podkoszulki, t-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy
do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle,
drewniaki, klapki, sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki,
odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki,
spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny
przeciwdeszczowe, Pasy i paski skórzane jako odzież, Futra
jako odzież, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy,
galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, Usługi
reklamowe i marketingowe, Promocja towarów.
523726
(220) 2021 01 28
OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morszków
(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO SOKOWO
(510), (511) 32 Napoje owocowe, napoje warzywne, napoje
owocowo-warzywne, soki owocowe, soki warzywne, soki
owocowo-warzywne, wyciągi z owoców, wyciągi z warzyw,
wyciągi owocowo-warzywne, nektary owocowe, nektary
owocowo-warzywne, sorbety [napoje], wszystkie bezalkoholowe.
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523730
(220) 2021 01 26
JACOŃ BARTŁOMIEJ, GALIMSKI GRZEGORZ PHARMA-PLUS SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów
(540) (znak słowny)
(540) ASCORBIN-MAX C PHARMA-PLUS
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne oraz
weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych,
Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki
odkażające, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy,
herbicydy.
(210)
(731)

523759
(220) 2021 01 28
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIAGARA KWADRATOWA
(210)
(731)

(210)
(731)

523728
(220) 2021 01 28
OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Morszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Sokowo malinowo SOK 100%
Sok jabłkowo-malinowy 250 ml WSTRZĄŚNIJ
PRZED WYPICIEM
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 02.09.14, 05.07.08, 05.07.13, 26.01.01, 26.04.04,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje owocowe, soki owocowe, wyciągi
z owoców, nektary owocowe, sorbety [napoje], wszystkie
bezalkoholowe.

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów rynnowych,
19 Materiały budowlane niemetalowe, Rynny niemetalowe,
Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.
523787
(220) 2021 01 27
ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Field CTRL precise effective and trusted
3D MIMO radars

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 Czujniki do określania położenia, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, Elektryczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, Elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, Nadajniki radarowe, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do zarządzania
ruchem, Oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych [GPS], Oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie typu
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sztuczna inteligencja, Oprogramowanie zabezpieczające,
Optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Optyczny
sprzęt do śledzenia obiektów, Radary, Sprzęt komputerowy
do kompilacji danych pozycjonujących, Sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, System
naprowadzania pocisków, System do śledzenia pojazdów,
Systemy radarowe, Systemy wykrywania dronów, Urządzenia do kontroli ruchu powietrznego, Urządzenia do ochrony
i nadzoru, Urządzenia do śledzenia pocisków, 37 Instalacja
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja systemów zabezpieczających, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających,
Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 42 Badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, Badania w dziedzinie
programów i oprogramowania komputerowego, Badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie programów i oprogramowania
komputerowego w zakresie statków powietrznych, Usługi
kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym.
523798
(220) 2021 01 27
ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sky CTRL modular military-grade anti-drone system

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Czujniki do określania położenia, Czujniki, detektory i instrumenty monitorujące, Elektroniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, Elektryczne urządzenia do monitoringu
obiektów śledzonych, Elektryczny sprzęt do śledzenia obiektów, Nadajniki radarowe, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, Oprogramowanie do zarządzania
ruchem, Oprogramowanie komputerowe do globalnych
systemów pozycyjnych [GPS], Oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, Oprogramowanie miernicze, Oprogramowanie typu
sztuczna inteligencja, Oprogramowanie zabezpieczające,
Optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Optyczny
sprzęt do śledzenia obiektów, Radary, Sprzęt komputerowy
do kompilacji danych pozycjonujących, Sprzęt komputerowy do przetwarzania danych lokalizacyjnych, Sprzęt komputerowy do zbierania danych pozycjonujących, System
naprowadzania pocisków, System do śledzenia pojazdów,
Systemy radarowe, Systemy wykrywania dronów, Urządze-
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nia do kontroli ruchu powietrznego, Urządzenia do ochrony
i nadzoru, Urządzenia do śledzenia pocisków, 37 Instalacja
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja systemów zabezpieczających, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających,
Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 42 Badania techniczne z zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, Badania w dziedzinie
programów i oprogramowania komputerowego, Badania
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie programów i oprogramowania
komputerowego w zakresie statków powietrznych, Usługi
kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym.
(210) 523842
(220) 2021 01 30
(731) CHLEBICKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Maporto
(510), (511) 6 Pasy metalowe do ładunków [nosiłki], Pasy
do przenoszenia ładunków metalowe, 7 Przenośniki i pasy
do przenośników, Liny przenośnikowe, Dmuchawy elektryczne, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Rozpylacze insektycydów [narzędzia ręczne, elektryczne], Rozpylacze [maszyny] do użytku domowego w rozpylaniu środków
chwastobójczych, Rozpylacze [maszyny] do rozpylania środków owadobójczych w ogrodzie, Elektryczne rozpylacze
w postaci plecaków do noszenia na plecach, Rozpylacze
elektryczne, 8 Podnośniki, Torby na narzędzia przypinane
do pasów na narzędzia, 9 Torby przystosowane do noszenia
sprzętu fotograficznego, Torby przystosowane do noszenia
aparatów fotograficznych, Torby przystosowane do noszenia
sprzętu wideo, Torby specjalnie przystosowane do aparatów
fotograficznych i sprzętu fotograficznego, Torby specjalnie
przystosowane do projektorów, Futerały na komputery przenośne, Futerały na obiektywy, Futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, Futerały na przyrządy fotograficzne, Futerały do przenoszenia odbiorników radiowych, 13 Futerały
przystosowane do przenoszenia broni palnej, Torby na amunicję, 15 Futerały do przenoszenia keyboardów, Torby specjalnie przystosowane do przechowywania instrumentów
muzycznych, 18 Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt,
Plecaki, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki dla wędrowników, Torby turystyczne, Uprzęże, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Osprzęt do uprzęży, Stelaże na plecy
do noszenia dzieci, Artykuły podróżne [walizki, torby], Nosidełka dla zwierząt [torby], Podróżne (Torby -), Tekstylne torby na zakupy, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby
do noszenia niemowląt przez ramię, Torby na kółkach, Torby
na narzędzia, puste, Torby na piesze wycieczki, Torby na zakupy na kółkach, Torby podróżne, Torby przenośne, Torby
sportowe, Torby wodoodporne, Uniwersalne torby gimnastyczne, Uniwersalne torby sportowe, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia,
Uniwersalne torby sportowe na kółkach, Kije trekkingowe,
20 Torby-nosidełka niemowlęce, 21 Termoizolacyjne torby
na żywność lub napoje, 22 Uprzęże niemetalowe do przenoszenia ładunków, Namioty, Namioty do celów wspinaczkowych lub kempingowych, Namioty do wspinaczki górskiej,
Namioty kempingowe, Namioty do użytku w wędkarstwie,
24 Torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], Śpiwory,
Śpiwory kempingowe, 25 Buty damskie, Buty do biegania,
Buty do jazdy na rowerze, Buty do trekkingu, Buty do wspi-
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naczki, Buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej],
Buty do wspinaczki górskiej, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty na rzepy, Buty narciarskie, Buty sportowe,
Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Rękawiczki,
Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki zimowe, Odzież wierzchnia dla
pań, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla
dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia
dla niemowląt, Odzież wiatroszczelna, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież
sportowa, Odzież w stylu sportowym, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, Odzież narciarska, Odzież męska, damska
i dziecięca, Odzież, Odzież dla chłopców, Odzież dla kolarzy,
Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Sandały, Sandały damskie, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe,
Sandały męskie, 28 Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Dopasowane pokrowce na narty, Futerały na narty, Narty zjazdowe, Torby na narty, Narty wodne,
Narty skiboardowe, Narty, Dopasowane pokrowce na kije
narciarskie, Kije [artykuły sportowe], Kije do nordic walking,
Kije narciarskie, Torby na kije golfowe, na kółkach lub bez,
38 Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem
usług online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 42 Zarządzanie
witrynami internetowymi dla osób trzecich, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

523917
(220) 2021 02 01
Unilab, LP, Rockville, US
(znak słowno-graficzny)
ALERIC SPRAY

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki
sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny
osobistej, Olejki eteryczne, 5 Wyroby medyczne, mianowicie
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania
ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów
medycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty
medyczne, Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty,

31

Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia
obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe plastry
żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
523963
(220) 2021 02 02
PHARMA MEDICAL HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Feminurin Max suplement diety
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.03.01, 17.02.13
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy ziołowe, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety
składające się z witamin, Suplementy diety z cynkiem, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety
wspomagające leczenie, Suplement diety do celów medycznych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplement diety
wspomagający sprawność układu moczowo-płciowego,
Suplementy diety polecane przy dolegliwościach związanych z układem moczowym-płciowym, Preparaty stosowane w schorzeniach układu moczowo-płciowego, Suplement
diety wspierający libido, wigor i siły witalne, Suplement diety
pomagający w funkcjach moczopędnych, Suplement wspierający hamowanie infekcji wywołanej przez E.coli, Suplement diety wspomagający prawidłowy stan błon śluzowych
pęcherza moczowego, cewki moczowej, miedniczek.
523965
(220) 2021 02 02
PHARMA MEDICAL HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prostigra Max suplement diety
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.01, 01.13.05, 01.13.10
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy ziołowe, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety
składające się z witamin, Suplementy diety z cynkiem, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety
wspomagające leczenie, Suplement diety do celów medycznych, Preparaty wspomagające leczenie, Preparat wspomagający prawidłowe funkcjonowanie prostaty, Suplement
diety wspomagający sprawność układu moczowo-płciowego, Suplement diety dodający energii, przyczyniający
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia oraz wspomagający
utrzymanie sprawności fizycznej i seksualnej, Suplement
diety wspomagający regulację częstości oddawania moczu, Suplement diety sprzyjający redukcji skurczy mięśni
i bólu przy oddawaniu moczu, Suplement diety wpływający
na zwiększenie produkcji plemników i ich aktywność, Suplement diety wspierający prostatę i układ moczowo-płciowy,
Suplement diety wpływający na procesy zmniejszające bolesne oddawanie moczu, częstość oraz maksymalną prędkość, Suplement diety przeciwdziałający chorobom prostaty,
Suplement diety regenerujący komórki nabłonka prostaty,
Suplement diety łagodzący stany zapalne układu moczowo-płciowego, Suplement diety sprzyjający zwiększeniu sprawności seksualnej, Suplement diety wspomagający leczenie
niepłodności i potencji.
523967
(220) 2021 02 02
PHARMA MEDICAL HOUSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLEKUŁY ZDROWIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.13.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 5 Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku
medycznego, Suplementy ziołowe, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Suplementy diety
składające się z witamin, Suplementy diety z cynkiem, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Suplementy diety
wspomagające leczenie, Suplement diety do celów medycznych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplement diety
przyczyniający się do zachowania wigoru i sił witalnych.
523988
(220) 2021 02 02
GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) Naleśnikowe LOVE
(510), (511) 29 Dżemy, Marmolady, Przetwory owocowe,
Pasty do smarowania składające się głównie z owoców,
Proszki owocowe, Przeciery owocowe, Bita śmietana, Pasty przyrządzane z orzechów, Masło orzechowe, 30 Ciasto
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, Ciasto naleśnikowe, Gotowe ciasto
na naleśniki, Ciasto do robienia naleśników, Ciasto na bazie
jaj, Ciasto o przedłużonej trwałości, Wyroby cukiernicze, Polewy cukiernicze, Polewy w postaci syropu, Polewy o smaku czekoladowym, Słodkie polewy i nadzienia, Dekoracje
z czekolady do wyrobów cukierniczych, Posypka [kolorowe
koraliki cukrowe], Posypka czekoladowa, Pastylki cukiernicze, Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze
płynne, Wyroby cukiernicze z mąki, Gotowe desery [wyroby
cukiernicze].
523989
(220) 2021 02 02
GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HUSKY
(510), (511) 11 Kominki, kominki przenośne, Kominki metalowe odlewane, Piecyki na drewno, Piece opalane drewnem,
Piece o powolnym spalaniu opalane drewnem do użytku
domowego, Piece na pelet, Wkłady kominkowe, Ruszty kominkowe do użytku domowego, 19 Obudowy do kominków, Obudowy kominków niemetalowe, Obudowy do kominków z kamienia.
(210)
(731)

524022
(220) 2021 02 03
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BiT1100
(510), (511) 9 Kable i wiązki kablowe elektryczne, kable
i wiązki kablowe koncentryczne, kable i wiązki kablowe światłowodowe, Kable i przewody telekomunikacyjne i teleinformatyczne, kable energoelektryczne i elektroenergetyczne
niskich, średnich i wysokich napięć, Kable i przewody iskrobezpieczne i bezhalogenowe, Kable i przewody akustyczne,
Kable i przewody sygnalizacyjne i sterownicze, Złącza elektryczne, koncentryczne i światłowodowe.
(210)
(731)

524030
(220) 2021 02 01
GNIADEK-MAGUSIAK KAROLINA INSTYTUT ZDROWIA
I URODY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONSTANCE BEAUTY CLINIC

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.15, 05.05.21
(510), (511) 44 Fizjoterapia, Fizykoterapia, Usługi masażu,
usługi manicure/pedicure/podologii, Prowadzenie salonów
piękności, Makijaż permanentny, Usługi tatuażu, wizażu, medycyny estetycznej, małej chirurgii, Zabiegi odchudzające,
Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.
524032
(220) 2021 02 03
NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE GLINIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorlice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLINIK
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 7 Maszyny wiertnicze, Świdry górnicze, Świdry
trójgryzowe, Poszerzacze wiertnicze, Urządzenia wiertnicze [wiertnice], Noże (części do maszyn), Wiertła górnicze,
Maszyny dla górnictwa, Osprzęt wiertniczy, Części maszyn
wiertniczych, Maszyny dla przemysłu wydobywczego i części do nich, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa maszyn
i urządzeń wiertniczych, Serwisowanie maszyn i urządzeń
wiertniczych, Modernizowanie maszyn i urządzeń wiertniczych, Wiercenie, Instalowanie, konserwacja, naprawa, serwis i modernizacja maszyn górniczych, 40 Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna materiałów, Obróbka skrawaniem
części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechanicznego],
Frezowanie, Toczenie, Szlifowanie, Wiercenie w metalach,
Obróbka materiałów wiązką laserową.
(210)
(731)
(540)
(540)

524034
(220) 2021 02 01
CISZEWSKI ZBIGNIEW HENRYK, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
FEIOZ FUNDACJA ETYKI

(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, 44 Usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
524040
(220) 2021 02 03
MODOLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CottonMarket
(210)
(731)

33

(531) 12.01.03, 27.05.01
(510), (511) 18 Nosidełka dla niemowląt, Nosidła dla dzieci
do noszenia na plecach lub przodem do rodzica, Parasolki
przeciwsłoneczne do wózków, Plecaki, Torby szkolne, Teczki, Tornistry, Torby na zakupy, Torby na kółkach walizki, Walizy, Parasole, 20 Maty do kojców dla dzieci, Jaśki, Poduszki,
Zagłówki, Wałki jako poduszki, Sienniki, Materace, Materace
do łóżeczek dla niemowląt, Materace do łóżeczek dziecięcych, Rolety okienne, 24 Tekstylia i wyroby włókiennicze,
bielizna pościelowa, pościel, pościel dziecięca, kołdry, poszwy na kołdry, poszwy na poduszki, prześcieradła, kapy
na łóżka, narzuty na łóżka, koce, pledy, bielizna stołowa tekstylna, obrusy, dzianina, firanki, zasłony, kotary, pokrowce,
serwety i serwetki, tkaniny imitujące skóry zwierząt, sukno,
śpiwory, uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne,
Koce dziecięce, Pościel dziecięca, Pościel do wózków dziecięcych, Pościel do łóżeczek dla niemowląt, Pościel do łóżeczek
dziecięcych, Pościel do kojców dla dzieci, Pościel do kołysek, Bielizna pościelowa, Okładziny do mebli z materiałów
tekstylnych, Narzuty na łóżka, Pledy, Pościel do śpiworków
dla dzieci, Śpiworki dla dzieci, Śpiwory dziecięce, 25 Odzież,
odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy,
bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, bandany na szyję, koszule, bluzki, pulowery, krawaty, plastrony, muszki, suknie, sukienki, rękawiczki,
marynarki, spodnie, garnitury, kamizelki, wkładki do butów
antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki,
buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy
do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry,
kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
leginsy, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy,
pasy i paski z materiałów tekstylnych, 27 Dywany, chodniki
dywanowe, kobierce, maty, wykładziny podłogowe, ścienne
obicia nie z materiałów tekstylnych, tapety, tapety ścienne
gobelinowe nietekstylne, maty z trzciny, wycieraczki – słomianki, 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej handlowej, Usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej handlowej, Usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, Sprzedaż hurtowa
i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy, tekstyliów, zabawek, nosidełek dla dzieci, torb, walizek i plecaków, bielizny
pościelowej, dywanów i dywaników, rolet okiennych, oraz
wszelkich wyrobów tekstylnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć
głowy, tekstyliów, zabawek, nosidełek dla dzieci, torb, walizek i plecaków, bielizny pościelowej, dywanów i dywaników, rolet okiennych, oraz wszelkich wyrobów tekstylnych,
Promocja sprzedaży, Informacja handlowa, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, Publikowanie tekstów
reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Badania
rynku, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy
towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
Sortowanie danych w bazach danych.
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524049
(220) 2021 02 03
MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Września
(540) (znak słowny)
(540) MAR-MOT
(510), (511) 7 Pierścienie tłokowe, Części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, Łożyska, Nasadki łożyskowe, Sprężyny [części maszyn], Niemetalowe uszczelki
silników do pojazdów, Uszczelki głowic cylindrów, Uszczelnienia mechaniczne [części maszyn], 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: pierścienie tłokowe, części do silników
mechanicznych do pojazdów lądowych, łożyska, nasadki
łożyskowe, sprężyny (części maszyn), niemetalowe uszczelki
silników do pojazdów, uszczelki głowic cylindrów, uszczelnienia mechaniczne (części maszyn).
(210)
(731)

524050
(220) 2021 02 02
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PROFISEPT
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
Środki sanitarne do celów medycznych, Produkty zawierające środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, Produkty w postaci: maści, żelów, kremów, płynów, kropli, aerozoli, mleczka,
tłuszczów, olejów, toników, olejków eterycznych-zawierające
środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, Mydła antyseptyczne,
Mydła w postaci żeli o właściwościach antyseptycznych, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Substancje antybakteryjne do celów medycznych, chusteczki
nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, herbicydy, pestycydy, insektycydy.
(210)
(731)

524067
(220) 2021 02 02
PALEY EUROPEAN INSTITUTE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Paley EUROPEAN INSTITUTE WARSAW POLAND

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne,
Fizykoterapia, Szpitale.
524112
(220) 2021 02 04
SIMPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Simple invest
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne, umożliwiające użytkowni-
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kowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji
i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania
recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji
korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, 42 Poradnictwo informatyczne,
Usługi doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw
w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących
informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w internecie, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych,
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie
danych komputerowych, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie
programów komputerowych, Programowanie komputerów,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych
elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie
platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem
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sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej.
524114
(220) 2021 02 04
SIMPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMPLE INVEST

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie do pobrania na komputery, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne umożliwiające użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do witryny internetowej w poszukiwaniu informacji, w tym w celu dostępu do informacji
i ich pobrania, przeszukiwania Internetu, zamieszczania
recenzji i ocen, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Optymalizacja stron internetowych,
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi komunikacji
korporacyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, 42 Poradnictwo informatyczne,
Usługi doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie
identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży
tożsamości w internecie, Hosting serwerów, Hosting stron
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie
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oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa
[PaaS], Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie
identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej.
(210)
(731)
(540)
(540)

524126
(220) 2021 02 04
SAŁBUT RAFAŁ RAFIPOL, Radom
(znak słowno-graficzny)
OVEC

(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.06
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych,
Hamulce do pojazdów, Korbowody do pojazdów lądowych,
inne niż części silników, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Nadwozia samochodowe, Obręcze kół
pojazdów, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Okładziny
hamulcowe do pojazdów, Piasty kół pojazdów, Płytki cierne hamulca do samochodów, Pojazdy elektryczne, Pojazdy
trzy lub czterokołowe, Przyczepy [pojazdy], Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe, Rowery, Rowery elektryczne, Samochody,
Samochody (Amortyzatory do -), Samochody autonomiczne, Siedzenia do pojazdów, Silniki do motocykli, Silniki
do pojazdów lądowych, Silniki do rowerów, Skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów
pojazdów lądowych, inne niż do silników, Skutery [pojazdy],
Szczęki hamulcowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające
do pojazdów lądowych, Zderzaki samochodowe, 35 Usługi
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych.
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524200
(220) 2021 02 05
EURO-BLASK KOT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Lublin
(540) (znak słowny)
(540) I!KEBAB
(510), (511) 43 Usługi w zakresie prowadzenia barów, pizzerii, restauracji i kawiarni, Przygotowanie dań i napojów na zamówienie oraz ich dostawa.
(210)
(731)

524236
(220) 2021 02 07
BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) REVELLIE
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumowane, Olejki naturalne do perfum, Spraye do ciała [nielecznicze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała, Kostki
mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy,
Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione
ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie,
Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie
do rąk i twarzy, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w postaci
żelu, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło do skóry,
Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło
pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użytku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli
stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Peelingi złuszczające
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty do mycia rąk,
Środek do mycia rąk, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, Aromatyczne olejki
do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele
do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli, Sole zapachowe
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Preparaty do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiranty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam
do cery z wypryskami, Balsam do ciała, Balsamy dla niemowląt, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy
do stóp (Nielecznicze -), Balsamy do ust, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy
po opalaniu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje wygładzające do skóry, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy
na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Krem
do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki],
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, Balsam do włosów, Kosmetyczne
płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do włosów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kre(210)
(731)

Nr ZT13/2021

my ochronne do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci,
Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Olejki do włosów, Pianki do włosów,
Pianki ochronne do włosów, Płukanki do włosów [szampon
z odżywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny
do stylizacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny
do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
Preparaty do układania włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty wygładzające i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów,
Szampon do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony
do włosów dla ludzi, Produkty do układania włosów dla mężczyzn, Serum do układania włosów, Rozjaśniacze do włosów,
Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek
na włosach, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Żele ochronne do włosów,
Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Tonik do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu,
Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu,
Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy
przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko
po goleniu, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty do stosowania przed goleniem,
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Aromaty do żywności
[olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty
[olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów kosmetycznych,
Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne,
Dentystyczne płyny do płukania ust, Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, Serum do twarzy
do celów kosmetycznych, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pielęgnacyjne, Serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
Serum zapobiegające starzeniu się, Serum do korekcji oczu,
Kosmetyki w postaci kremów, Krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, Krem do jasnej karnacji, Krem
do opalania Krem do opalania dla niemowląt, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do włosów, Krem z retinolem
do celów kosmetycznych Kremy BB, Kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, Maseczki do ciała w kremie, Kremy złuszczające, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy
wybielające do zębów, Kremy wybielające do skóry, Kremy
ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające ciało, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy
samoopalające, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy
przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw starzeniu się skóry,
Kremy przeciw piegom, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy pielęgnacyjne do włosów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, Kremy ochronne,
Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające do użytku, kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy na dzień, Kremy kosmetyczne odżywcze,
Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne, Kremy korygujące, Kremy konserwujące
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do skóry, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy i balsamy do opalania, Kremy,
emulsje i żele nawilżające, Kremy do włosów, Kremy
do utrwalania fryzury, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy
do twarzy [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, Kremy do skóry
[nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do rozjaśniania skóry,
Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do polerowania, Kremy
do rąk, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju,
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opalania, Kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do mycia, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do golenia, Kremy
do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do aromaterapii,
Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy
do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające,
Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy pod oczy,
Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Nieleczniczy
krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową,
Płynne kremy [kosmetyki], Podkład w kremie, Puder w kremie do twarzy, Róż kremowy, Róż w kremie, Szminki w kremie do ust, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy do golenia,
składające się z kremu do golenia i środków stosowanych
po goleniu, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych,
5 Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Preparaty dla niemowląt nie zawierające
laktozy, Suplementy z siarą, Żywność z mleka w proszku dla
niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe
i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata
lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych,
Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe,
L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
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do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie,
Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A,
Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków,
Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety,
Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, Substytuty cukru dla diabetyków,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy
diety składające się z witamin, Suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające
się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające olej
lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko,
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety
zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran,
Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe
w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe,
Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalny-
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mi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Lecznicze płyny do płukania ust, Płyny lecznicze
do płukania ust, Lecznicze suche szampony, Higieniczne
środki nawilżające, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żele nawilżające do użytku osobistego,
Alkohol leczniczy, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające,
Preparaty antybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze,
Maści antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, Spraye
antybakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku
domowego, Środki odkażające, Środki do usuwania bakterii,
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny preparat
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, Lecznicze preparaty
do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Odkażający preparat
do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, Serum
kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego,
Krem na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy
do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp (Lecznicze -),
Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do trądziku
[preparaty farmaceutyczne], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony
skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze
do pielęgnacji stóp, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Kremy z hydrokortyzonem, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze
kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze kremy
do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust,
Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Medyczne kremy terapeutyczne.
524237
(220) 2021 02 07
BG LABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze
(540) (znak słowny)
(540) drop of beauty
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Odświeżacze oddechu, Odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, Płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Kremy perfumowane, Olejki naturalne do perfum, Spraye do ciała [nielecznicze], Spraye do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, Kremy pod prysznic, Kremowe mydło do ciała, Kostki
mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do rąk, Mydła do twarzy,
Mydła do użytku osobistego, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione
ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie,
Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła w płynie
(210)
(731)
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do rąk i twarzy, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w postaci
żelu, Mydło niewymagające użycia wody, Mydło do skóry,
Mydło aloesowe, Mydła w żelu, Mydło pielęgnacyjne, Mydło
pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użytku osobistego, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli
stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Peelingi złuszczające
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Preparaty do mycia rąk,
Środek do mycia rąk, Szampony do ciała, Żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, Aromatyczne olejki
do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze żele
do kąpieli, Olejek do kąpieli, Zioła do kąpieli, Sole zapachowe
do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty do stóp [aerozole], Dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku osobistego, Preparaty do ciała w sprayu, Nielecznicze antyperspiranty, Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam
do cery z wypryskami, Balsam do ciała, Balsamy dla niemowląt, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy
do rąk nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy
do stóp (Nielecznicze -), Balsamy do ust, Balsamy, inne niż
do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy
po opalaniu, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], Emulsje wygładzające do skóry, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kompresy
na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki w postaci płynów, Krem
do rak, Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki],
Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, Balsam do włosów, Kosmetyczne
płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kosmetyki do włosów, Lakier do włosów, Kremy odżywcze, Kremy ochronne do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Maseczki do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywka do włosów dla dzieci,
Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, Olejki do włosów, Pianki do włosów,
Pianki ochronne do włosów, Płukanki do włosów [szampon
z odżywką], Płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], Płyny do włosów, Płyny do układania włosów, Płyny
do stylizacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny
do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do pielęgnacji brody, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
Preparaty do układania włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty wygładzające i prostujące włosy, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty do ochrony farbowanych włosów,
Szampon do włosów, Suche szampony, Szampony, Szampony do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony
do włosów dla ludzi, Produkty do układania włosów dla mężczyzn, Serum do układania włosów, Rozjaśniacze do włosów,
Pudry do włosów, Proszek do mycia włosów, Serum do pielęgnacji włosów, Środki do nawilżania włosów, Serum do włosów, Środki rozjaśniające do włosów, Środki pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki do rozjaśniania pasemek
na włosach, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Żele ochronne do włosów,
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Żele do włosów, Żele do stylizacji włosów, Woski do układania włosów, Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Tonik do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Balsam po goleniu,
Balsamy do golenia, Emulsje do depilacji, Emulsje po goleniu,
Kremy nawilżające po goleniu, Kremy po goleniu, Kremy
przed goleniem, Olejki do brody, Mydło do golenia, Mleczko
po goleniu, Produkty do golenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty do stosowania przed goleniem,
Preparaty kosmetyczne po goleniu, Aromaty do żywności
[olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty
[olejki eteryczne], Olej rycynowy do celów kosmetycznych,
Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne,
Dentystyczne płyny do płukania ust, Serum do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, Serum do twarzy
do celów kosmetycznych, Serum kojące dla skóry, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Serum pielęgnacyjne, Serum
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego,
Serum zapobiegające starzeniu się, Serum do korekcji oczu,
Kosmetyki w postaci kremów, Krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, Krem do jasnej karnacji, Krem
do opalania Krem do opalania dla niemowląt, Krem do skórek wokół paznokci, Krem do włosów, Krem z retinolem
do celów kosmetycznych Kremy BB, Kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, Maseczki do ciała w kremie, Kremy złuszczające, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy
wybielające do zębów, Kremy wybielające do skóry, Kremy
ujędrniające skórę, Kremy ujędrniające ciało, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy
samoopalające, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy
przeciwzmarszczkowe, Kremy przeciw starzeniu się skóry,
Kremy przeciw piegom, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Kremy pielęgnacyjne do włosów, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy oczyszczające, Kremy ochronne,
Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające do użytku, kosmetycznego, Kremy nawilżające, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy na dzień, Kremy kosmetyczne odżywcze,
Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy
kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne, Kremy korygujące, Kremy konserwujące
do skóry, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Kremy
i balsamy kosmetyczne, Kremy i balsamy do opalania, Kremy,
emulsje i żele nawilżające, Kremy do włosów, Kremy
do utrwalania fryzury, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy
do twarzy [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki],
Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy, Kremy do skóry
[nielecznicze], Kremy do skóry, Kremy do rozjaśniania skóry,
Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do polerowania, Kremy
do rąk, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju,
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy do paznokci, Kremy do opalania skóry, Kremy do opalania, Kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy do oczyszczania
skóry, Kremy do mycia, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kremy do jasnej karnacji, Kremy do golenia, Kremy
do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do aromaterapii,
Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Krem bazowy, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy
do kąpieli, Nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające,
Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy pod oczy,
Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Nieleczniczy
krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową,
Płynne kremy [kosmetyki], Podkład w kremie, Puder w kremie do twarzy, Róż kremowy, Róż w kremie, Szminki w kremie do ust, Zapachowe kremy do ciała, Zestawy do golenia,
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składające się z kremu do golenia i środków stosowanych
po goleniu, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych,
5 Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Napoje dla niemowląt, Preparaty dla niemowląt nie zawierające
laktozy, Suplementy z siarą, Żywność z mleka w proszku dla
niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia,
Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych,
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne
do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe
i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata
lecznicza, Herbata odchudzająca do celów medycznych,
Kapsułki odchudzające, Homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople witaminowe,
L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze dodatki do żywności,
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze,
Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
na bazie soków owocowych dla cukrzyków przystosowane
do celów medycznych, Napoje stosowane w lecznictwie,
Napoje witaminizowane, Napoje wzbogacone witaminami
do celów medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi,
Naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A,
Preparaty zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy),
Produkty dietetyczne dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Proszki jako zamienniki posiłków,
Słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, Przeciwutleniające suplementy, Przeciwutleniające suplementy diety,
Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutleniacze
do użytku dietetycznego, Substytuty cukru dla diabetyków,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprze-
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znaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy
diety składające się z witamin, Suplementy diety składające
się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające
się głównie z magnezu, Suplementy diety składające się
głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie
z wapnia, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawierające olej
lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko,
Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy,
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety
zawierające węgiel aktywny, Suplementy diety zawierające
pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran,
Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki
do żywności do celów medycznych, Suplementy ziołowe
w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe,
Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Lecznicze płyny do płukania ust, Płyny lecznicze
do płukania ust, Lecznicze suche szampony, Higieniczne
środki nawilżające, Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żele nawilżające do użytku osobistego,
Alkohol leczniczy, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające,
Preparaty antybakteryjne, Nasączone chusteczki lecznicze,
Maści antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty do dezynfekcji rąk, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach, Produkty sterylizujące do przemywania, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy, Spraye
antybakteryjne, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Środki odkażające do użytku
domowego, Środki odkażające, Środki do usuwania bakterii,
Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny preparat
do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy, Lecznicze preparaty
do mycia rąk, Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne,
Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Odkażający preparat
do mycia rąk, Szampony lecznicze, Środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, Suplementy diety z cynkiem, Serum
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kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Krem chłodzący [cold cream] do użytku medycznego,
Krem na odparzenia pieluszkowe [leczniczy], Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy
do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp (Lecznicze -),
Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy do trądziku
[preparaty farmaceutyczne], Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orgazmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do ochrony
skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Kremy lecznicze
do pielęgnacji stóp, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Kremy z hydrokortyzonem, Kremy ziołowe do celów medycznych, Lecznicze
kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze kremy
do stóp, Lecznicze kremy do stosowania po wystawieniu
na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust,
Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Medyczne kremy terapeutyczne.
524243
(220) 2021 02 08
NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piękna Warka

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524244
(220) 2021 02 08
KAPUSTA ANNA, Smolice
(znak słowno-graficzny)
MUMU foodtruck

(531) 27.05.01, 03.04.02, 26.01.15
(510), (511) 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.
(210)
(731)

524249
(220) 2021 02 08
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
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(540) (znak słowny)
(540) KANABOSSY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
524255
(220) 2021 02 05
SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowny)
(540) SF
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, Perfumy,
Olejki eteryczne, Preparaty do wybielania, Środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji
włosów, Szampony, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Zioła
do kąpieli, Olejki do kąpieli, Mydła nielecznicze, 5 Produkty
farmaceutyczne i preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, substancje dietetyczne
i środki spożywcze do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do wypełnień stomatologicznych i wycisków
stomatologicznych, Środki odkażające, Leki, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Lecznicze preparaty do higieny
jamy ustnej i produkty do pielęgnacji zębów, Antyseptyczne
preparaty do pielęgnacji ciała, Lecznicze preparaty toaletowe, Herbata lecznicza, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Mydła lecznicze, substancje lecznicze, Cukier, substytuty cukru i substancje słodzące do użytku medycznego,
Cukierki lecznicze, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością gospodarczą,
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie czynności biurowych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, leków, produktów medycznych,
substancji dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków,
40 Obróbka materiałów do wytwarzania produktów chemicznych, produktów farmaceutycznych, leków, produktów
medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety,
kosmetyków i aparatury medycznej, Wytwarzanie indywidualne lub na zamówienie produktów farmaceutycznych,
leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych,
suplementów diety i kosmetyków dla innych.
(210)
(731)

524257
(220) 2021 02 05
SUN-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sun farm
(210)
(731)

41

(531) 27.05.01, 03.11.01, 05.11.99, 26.01.16
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Nielecznicze preparaty do higieny jamy ustnej, Perfumy, Olejki eteryczne, Preparaty do wybielania, Środki do czyszczenia,
polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Zioła do kąpieli,
Olejki do kąpieli, Mydła nielecznicze, 5 Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczne, preparaty weterynaryjne, Preparaty
higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, substancje dietetyczne i środki spożywcze do użytku medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do wypełnień
stomatologicznych i wycisków stomatologicznych, Środki odkażające, Leki, lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, Lecznicze preparaty do higieny jamy ustnej i produkty do pielęgnacji
zębów, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Lecznicze preparaty toaletowe, Herbata lecznicza, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Mydła lecznicze, substancje lecznicze, Cukier, substytuty cukru i substancje słodzące do użytku
medycznego, Cukierki lecznicze, Pastylki do ssania do celów
farmaceutycznych, 35 Reklama, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie czynności biurowych, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, leków, produktów
medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety
i kosmetyków, 40 Obróbka materiałów do wytwarzania produktów chemicznych, produktów farmaceutycznych, leków,
produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety, kosmetyków i aparatury medycznej, Wytwarzanie
indywidualne lub na zamówienie produktów farmaceutycznych, leków, produktów medycznych, substancji dietetycznych, suplementów diety i kosmetyków dla innych.
(210)
(731)
(540)
(540)

524267
(220) 2021 02 08
KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice
(znak słowno-graficzny)
Strefa Drzwi

(531) 29.01.07, 27.05.01, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Informacja o powyższych usługach.
(210)
(731)
(540)
(540)

524268
(220) 2021 02 08
KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice
(znak słowno-graficzny)
Strefa Drzwi

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.18, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Informacja o powyższych usługach.
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(210) 524269
(220) 2021 02 08
(731) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice
(540) (znak graficzny)
(540)

Nr ZT13/2021

(540) EL-BOX Let’s grow together

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.02, 29.01.11
(510), (511) 6 Ukształtowane części metalowe, Obudowy
metalowe, 7 Obudowy maszyn, 9 Szafy rozdzielcze zawarte
w tej klasie, 40 Obróbka metali, Obróbka metali i nakładanie
powłok, Obróbka metalurgiczna.
524286
(220) 2021 02 08
GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin
(540) (znak słowny)
(540) Pavlo
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Naturalne i sztuczne
osłonki do kiełbas, Przetworzone owady i larwy, Dania gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału,
warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy,
Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasztety, Słoniny,
Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki,
Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie
mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty
rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Dania
gotowe i wytrawne przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki
i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza,
sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery [do doprecyzowania przez zgłaszającego], Cukry, naturalne słodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Sorbety [lody], Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe, Mrożone napoje
[frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone
posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta
nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Kawa, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy,
Herbata, Herbata mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje
na bazie czekolady, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta, Słodycze, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych,
barów, kawiarni i restauracji mięs i wędlin, ryb, owoców
morza i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytutów nabiału, jaj ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczy jadalnych,
przetworzonych owoców, warzyw i grzybów (w tym orzechów i nasion roślin strączkowych), zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek do kiełbas,
przetworzonych owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów
na bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich, pasztetów, słonin,
wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw,
flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów rybnych, krokietów,
(210)
(731)

(531) 29.01.07, 07.03.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Informacja o powyższych usługach.
(210) 524270
(220) 2021 02 08
(731) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Informacja o powyższych usługach.
(210) 524272
(220) 2021 02 08
(731) KOZŁOWSKI MATEUSZ STIRA DOOR, Chwałowice
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej drzwi i akcesoriów do drzwi, Usługi sprzedaży hurtowej drzwi i akcesoriów
do drzwi, Informacja o powyższych usługach.
524285
(220) 2021 02 08
EL-BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konotopa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw mięsnych
i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych do spożycia, w tym na bazie:
mięs, podrobów, nabiału, ryb, warzyw, jarzyn, owoców,
przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni
i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych, owocowych
i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni
i restauracji dań gotowych i wytrawnych przekąsek na bazie
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Sprzedaż za pośrednictwem
radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw na bazie makaronu, ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji krakersów, klusek, knedli, naleśników, ciast
i ciastek, kanapek i pizzy, sajgonek i sajgonek z wodorostów,
bułeczek gotowanych na parze, potraw z tortilli, soli, przypraw i dodatków smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i deserów, cukrów, naturalnych słodzików,
polew cukierniczych i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów,
kawy, herbat, kakao i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych, skrobi, wyrobów z tych towarów, preparatów
do pieczenia i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych,
wyrobów cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów
piekarniczych, mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych napojów [frappe], mrożonych mlecznych wyrobów
cukierniczych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu, mrożonych posiłków składających się głównie
z makaronu, mrożonych produktów z ciast nadziewanych
mięsem, mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat
mrożonych, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie
czekolady, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych,
słodyczy, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia
gotowych dań, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi
lub utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu
życia, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym gotowych do spożycia dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub utrzymania sylwetki
oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Przygotowywanie
i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie działalności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek,
bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni,
kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych
oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje,
Dekorowanie ciast, Usługi hotelowe.
524287
(220) 2021 02 08
GRABOWSKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE, Kotlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

43

(540) Pavlo ziemskie smaki

(531) 01.05.01, 01.05.12, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Przetworzone owady i larwy, Dania
gotowe do spożycia, w tym na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny,
Kiełbasy, Wyroby z mięsa, Wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia
dania na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne, Krokiety, Pasty rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki:
warzywne, jarzynowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne
i rybne, 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie
ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu i zbóż, ciasta i ciastka,
kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki
gotowane na parze, potrawy z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada
i desery, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety [lody],
Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone
ciasta i torty jogurtowe, Mrożone napoje [frappe], Mrożone
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające
się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie
z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
Kawa, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata, Herbata mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie
czekolady, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta,
Słodycze, 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów,
kawiarni i restauracji mięs i wędlin, ryb, owoców morza
i mięczaków [nieżywe], nabiału i substytutów nabiału, jaj
ptasich i produktów z jaj, olejów i tłuszczy jadalnych, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów (w tym orzechów
i nasion roślin strączkowych), zup i wywarów, ekstraktów
mięsnych, naturalnych i sztucznych osłonek do kiełbas,
przetworzonych owadów i larw, kiełbas, wyrobów z mięsa, wyrobów garmażeryjnych na bazie mięsa, wyrobów
na bazie mięsa, wyrobów wędliniarskich, pasztetów, słonin,
wędzonek, podrobów, wyrobów podrobowych, konserw,
flaków, galaretek, zup, rosołów, filetów rybnych, krokietów,
past rybnych do kanapek, past rybnych, konserw mięsnych
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i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci
Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji dań gotowych do spożycia, w tym na bazie:
mięs, podrobów, nabiału, ryb, warzyw, jarzyn, owoców,
przypraw, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów,
kawiarni i restauracji sałatek warzywnych, jarzynowych,
owocowych i rybnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia,
telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych,
barów, kawiarni i restauracji dań gotowych i wytrawnych
przekąsek na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, Sprzedaż
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów
detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji potraw na bazie makaronu, ryżu i zbóż, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji krakersów,
klusek, knedli, naleśników, ciast i ciastek, kanapek i pizzy,
sajgonek i sajgonek z wodorostów, bułeczek gotowanych
na parze, potraw z tortilli, soli, przypraw i dodatków smakowych, wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad i deserów, cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych
i nadzienia, produktów pszczelich, lodów, lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, kawy, herbat, kakao
i namiastek tych towarów, ziaren przetworzonych, skrobi,
wyrobów z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, lizaków mrożonych, ciast mrożonych, wyrobów cukierniczych mrożonych, mrożonych wyrobów piekarniczych,
mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych napojów [frappe], mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych, mrożonych posiłków składających się głównie z ryżu,
mrożonych posiłków składających się głównie z makaronu,
mrożonych produktów z ciast nadziewanych mięsem, mrożonych produktów z ciast nadziewanych warzywami, kawy
mrożonej, napojów na bazie kawy, herbat mrożonych, napojów na bazie herbaty, napojów na bazie czekolady, wyrobów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, słodyczy,
Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet,
sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia gotowych
dań, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet, sklepów detalicznych i hurtowych, barów, kawiarni
i restauracji oraz na zamówienie gotowych do spożycia
dań o określonej liczbie kalorii służących redukcji wagi lub
utrzymania sylwetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), 43 Catering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, w tym w gotowe do spożycia dania o określonej
liczbie kalorii służące redukcji wagi lub utrzymaniu sylwetki
oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Przygotowywanie
i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakresie działalności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, stołówek,
bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziarni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność
i napoje, Dekorowanie ciast, Usługi hotelowe.
(210) 524320
(220) 2021 02 09
(731) NIEDZIELSKI JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NOVELA

(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
16 Materiały drukowane, 25 Odzież, Nakrycia głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Usługi telekomunikacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
524363
(220) 2021 02 08
ZAKŁADY MIĘSNE WADOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE
(210)
(731)

(531)

24.01.05, 24.01.18, 25.01.06, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Ekstrakty mięsne, Konserwy
mięsne, Galaretki, Wędliny, Tłuszcze.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

524365
(220) 2021 02 08
KONIUSZ MICHAŁ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Thermed

02.03.05, 02.03.17, 02.03.23, 02.03.24, 05.03.13, 05.03.14,
26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Pływalnie - baseny, Udostępnianie basenów
kąpielowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, Udostępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, Usługi
treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Usługi edukacyjne
z zakresu medycyny, Prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, Kursy szkoleniowe,
informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Kształcenie
praktyczne - pokazy, Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
- szkoleń, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
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edukacyjnych, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi edukacyjne
świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej opieki - SNA, Usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, Usługi trenerów osobistych, Usługi
trenerskie, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia - ćwiczenia fizyczne, 42 Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne,
Usługi laboratoryjne, Laboratoria badawcze, Usługi laboratoriów chemicznych, Usługi laboratoriów analitycznych, Usługi
laboratoriów biologicznych, Badania laboratoryjne w dziedzinie chemii, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, Badania
i analizy bakteriologiczne, Chemiczne badania analityczne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Badania chemiczne, Badania biochemiczne, Badania mikrobiologiczne, Badania biologiczne, Medyczne badania naukowe,
Próby kliniczne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
43 Usługi hotelowe, Usługi obiektów gościnnych w zakresie
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Usługi kateringowe, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacje hotelowe, Wynajmowanie pokoi, Usługi rezerwacji pokojów, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Usługi barowe, 44 Usługi saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu
saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi łaźni, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni tureckich,
Łaźnie publiczne w celach higienicznych, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Masaże, Opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna,
Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Aromaterapia, Usługi ginekologiczne, Konsultacje medyczne, Usługi klinik medycznych, Poradnictwo medyczne,
Usługi medyczne, Zabiegi kosmetyczne, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi kosmetyczne, Chirurgia kosmetyczna, Leczenie bezpłodności, Chirurgia plastyczna, Informacja medyczna,
Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
Pomoc medyczna, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Usługi badań mammograficznych, Usługi
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi leczenia w zakresie płodności człowieka, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Udostępnianie wanien do gorących kąpieli, Udzielanie
informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie informacji
na temat łaźni tureckich, Usługi w zakresie hydroterapii, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Ośrodki zdrowia, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki poporodowej
dla kobiet, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska, spa, Fizjoterapia, Manicure, Porady w zakresie farmakologii, Salony piękności, Usługi sanatoriów, Usługi banków krwi, Usługi położnicze - akuszeria, Usługi
telemedyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie akwakultury, Usługi zapładniania metodą in vitro, Wynajmowanie
robotów chirurgicznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego.
524393
(220) 2021 02 08
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKSco CreditRisk

(210)
(731)

45

(531) 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie, instalowanie i konserwacja
programów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, Projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów informatycznych dla potrzeb bankowości.
(210)
(731)
(540)
(540)

524411
(220) 2021 02 10
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe POLĘDWICZKA
WIEPRZOWA marynowana w sosie musztardowym
z kuskusem perłowym MARINATED PORK
TENDERLOIN IN MUSTARD SAUCE WITH PEARL
COUSCOUS BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min.
i gotowe

(531)

08.07.99, 08.05.01, 08.07.25, 05.01.05, 05.01.16, 26.04.01,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(210) 524413
(220) 2021 02 10
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GUCIO
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Zupy, Dania
gotowe na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, Przekąski warzywne.
(210) 524415
(220) 2021 02 10
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) GUCIE
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Zupy, Dania
gotowe na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, Przekąski warzywne.
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524444
(220) 2021 02 11
WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamBIO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, Preparaty i artykuły higieniczne, Żywność dla
niemowląt, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik
pokarmowy, Cukier dietetyczny do celów medycznych,
Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczne
dodatki do żywności, Dietetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki
do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe
i mineralne, Herbata odchudzająca do celów medycznych,
Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, Lecznicze dodatki do żywności, Liofilizowana żywność przystosowana
do celów medycznych, Liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, Mieszanki do picia będące
suplementami diety, Mieszane preparaty witaminowe, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje
dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt, Napoje
witaminizowane, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje
wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje
z dodatkami dietetycznymi, Odżywcze suplementy diety,
Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne
do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty pobudzające apetyt,
Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty zawierające
witaminę A, Preparaty zawierające witaminę C, Preparaty
zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę D,
Przeciwutleniające suplementy diety, Słodziki dietetyczne
do celów medycznych, Słodziki sztuczne dostosowane
dla diabetyków, Sole wód mineralnych, Substytuty cukru
dla diabetyków, Suplementy diety, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy
mineralne do żywności, Suplementy ziołowe, Suplementy
żywnościowe, Tran, Uzupełniające dodatki do żywności
do celów medycznych, Witaminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Żelki witaminowe, Zdrowotne
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność dla
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diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność
homogenizowana przystosowana do celów medycznych,
Zioła lecznicze, 29 Oleje i tłuszcze, Gotowe dania z mięsa,
Gotowe dania warzywne, Żywność preparowana, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie orzechów, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady
i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Warzywa suszone, Suszone owoce, Nasiona
jadalne, Nasiona przetworzone, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
Dania gotowe i wytrawne przekąski, Kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Zioła suszone, Mąka, Płatki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Naturalne substancje słodzące,
Kasze, Zboża, Zboża przetworzone, 31 Grzyby, Rośliny,
Grzybnie do celów rolniczych, Kukurydza, Orzechy, Nasiona jadalne [nieprzetworzone], Nasiona nieprzetworzone,
Nieprzetworzone nasiona chia, Nieprzetworzone nasiona
oleiste, Algi do spożycia przez ludzi, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

524465
(220) 2021 02 11
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe POLĘDWICZKA
WIEPRZOWA marynowana w sosie grzybowym
z kaszą gryczaną MARINATED PORK TENDERLOIN IN
MUSHROOM SAUC WITH BUCKWHEAT BEZ dodatku:
konserwantów sztucznych barwników wzmacniaczy
smaku fosforanów 3 min. i gotowe

05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.04.01,
26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.

Nr ZT13/2021
(210)
(731)
(540)
(540)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

524471
(220) 2021 02 11
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI
WIEPRZOWE nadziewane szpinakiem i serem w sosie
śmietanowym z kuskusem perłowym PORK ROLLS
FILLED WITH SPINACH AND CHEESE IN CREAM
SAUCE WITH PEARL COUSCOUS TWÓJ WYBÓR
PERŁA RYNKU FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku:
konserwantów sztucznych barwników wzmacniaczy
smaku fosforanów 3 min. i gotowe

(531)

05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.01.14,
26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524472
(220) 2021 02 11
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(znak słowno-graficzny)
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe ROLADKI
WOŁOWE nadziewane ogórkiem i boczkiem w sosie
pieczeniowym z kaszą pęczak BEEF ROLL FILLED
CUCUMBER AND BACON IN GRAVY WITH PEARL
BARLEY GROATS TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU
FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku: konserwantów
sztucznych barwników wzmacniaczy smaku
fosforanów 3 min. i gotowe

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane,
suszone w puszkach, przekąski warzywne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524525
(220) 2021 02 12
Diakoneo KdöR, Neuendettelsau, DE
(znak słowno-graficzny)
DIAKONEO bo kochamy życie.

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.14, 24.17.03
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny mebli, tekstyliów,
odzieży, zabawek, towarów elektrycznych i elektronicznych
oraz książek, płyt i CD, DVD i innych zapisanych i nie zapisanych elektronicznych nośników informacji, 36 Finansowanie
projektów w sektorach pomocy w nagłych wypadkach i rehabilitacji poprzez zarządzanie datkami i funduszami osób
trzecich oraz przekazywanie datków, zbieranie, zarządzanie,
dystrybucję datków pieniężnych, zbieranie datków na cele
charytatywne, jak również na cele non-profit, charytatywne
i kościelne, zapobieganie katastrofom i przygotowanie na nie,
Organizacja zbiórek, Usługi funduszu dobroczynnego, Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy poprzez datki oraz ubieganie się o środki publiczne i niepubliczne [fundusze loteryjne,
fundusze z innych organizacji charytatywnych] na prowadzenie działań pomocowych w związku z głodem, katastrofami
i nagłymi przypadkami, 39 Transport, Eskortowanie podróżnych, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, 41 Nauczanie, Kształcenie, Organizacja, organizowanie
i prowadzenie seminariów i szkoleń, Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, 43 Usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania oraz wyżywienia dla gości, 44 Usługi
medyczne, Usługi ambulatoryjne, Medyczna opieka pielęgniarska, Doradztwo zdrowotne dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo lub z kilkoma rodzajami
upośledzenia, 45 Usługi socjalne dotyczące indywidualnych
potrzeb osób starszych, chorych, niepełnosprawnych lub
społecznie upośledzonych, tj. porady w sprawach urzędowych, gotowość do udzielania osobistej pomocy rodzinom
z pacjentami cierpiącymi na choroby zagrażające życiu, usługi
socjalne dla osób starszych, chorych lub społecznie upośledzonych lub osób niepełnosprawnych, usługi socjalne przez
Internet w celu nawiązywania kontaktów społecznych, usługi
w zakresie zakupów osobistych, doradztwo duchowe i przekazywanie odzieży osobom potrzebującym [usługi charytatywne], organizacja imprez religijnych.
524528
(220) 2021 02 11
EGMONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) story house EGMONT
(210)
(731)

(531)

05.01.05, 05.01.16, 08.05.01, 08.07.25, 08.07.99, 26.01.14,
26.04.01, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.15
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 2 Materiały do malowania, rysowania, szkicowania, 9 Aplikacje do pobrania na różne urządzenia elektroniczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
E-booki, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje na tablety, Edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy komputerowe dla
dzieci, Elektroniczne bazy danych, Emotikony do pobrania
na telefony komórkowe, Etui na [różne urządzenia elektroniczne, płyty i inne nośniki, okulary], Interaktywne [oprogramowanie różnego rodzaju], Interaktywne publikacje elektroniczne,
Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Książki audio,
Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach i innych nośnikach elektronicznych,
Książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, Muzyka
cyfrowa do pobrania, Oprogramowanie do [np. gier, interaktywnej rozrywki], Podcasty, Pokrowce na [różne elektroniczne
akcesoria], Publikacje elektroniczne [różnego rodzaju], 16 Artykuły papiernicze, Czasopisma [periodyki], Dekoracje ścienne
z papieru, Karty do kolekcjonowania, Książki, Książki dla dzieci,
Książki edukacyjne, Książki z dziedziny gier i grania, Komiksy,
Książki kucharskie, Naklejki/Albumy na naklejki, Plakaty z papieru lub kartonu, Torby papierowe, 18 Torby plażowe, sportowe, turystyczne, 25 Apaszki i inne akcesoria na szyję, Bluzy,
Chustki i chusty, Czapki, Czapki z daszkiem, Koszulki/Koszulki
polo, Szaliki, 28 Figurki akcji [zabawki lub artykuły zabawkowe],
Figurki do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania,
Gry, Gry elektroniczne, Gry fabularne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry towarzyskie, Karty
do gry, Klocki do budowy i łączenia, Puzzle, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki sprzedawane w formie zestawów,
Zestawy gier planszowych, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie danych, Fakturowanie, Księgowość, Marketing, w tym
internetowy, Reklama, w tym reklama on-line, Usługi handlu
detalicznego online, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, 38 Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 41 Administrowanie konkursami, Administrowanie usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne, Dostarczanie informacji dotyczących książek, czasopism, gier, mediów
elektronicznych, Gry oferowane on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, w tym elektronicznej,
Konkursy, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
w tym czasopism, Publikacja czasopism, książek, innych materiałów drukowanych, Świadczenie usług rozrywkowych dla
dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
42 Projektowanie druków, gier, ilustracji, stron internetowych,
produktów multimedialnych, Usługi projektowe w zakresie
opracowań graficznych, 45 Badania w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie dóbr będących przedmiotem
praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
524529
(220) 2021 02 11
EGMONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) story house EGMONT

(210)
(731)

Nr ZT13/2021

(531) 27.05.01
(510), (511) 2 Materiały do malowania, rysowania, szkicowania, 9 Aplikacje do pobrania na różne urządzenia elektroniczne, Dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, E-booki, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, edukacyjne aplikacje na tablety,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Edukacyjne
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, Elektroniczne bazy danych, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Etui na [różne
urządzenia elektroniczne, płyty i inne nośniki, okulary],
Interaktywne [oprogramowanie różnego rodzaju], Interaktywne publikacje elektroniczne, Komputerowe wygaszacze ekranu, do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe,
Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach i innych nośnikach elektronicznych, Książki w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa
do pobrania, Oprogramowanie do [np. gier, interaktywnej rozrywki], Podcasty, Pokrowce na [różne elektroniczne akcesoria], Publikacje elektroniczne [różnego rodzaju],
16 Artykuły papiernicze, Czasopisma [periodyki], Dekoracje ścienne z papieru, Karty do kolekcjonowania, Książki,
Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z dziedziny
gier i grania, Komiksy, Książki kucharskie, Naklejki/Albumy
na naklejki, Plakaty z papieru lub kartonu, Torby papierowe,
18 Torby plażowe, sportowe, turystyczne, 25 Apaszki i inne
akcesoria na szyję, Bluzy, Chustki i chusty, Czapki, Czapki
z daszkiem, Koszulki/Koszulki polo, Szaliki, 28 Figurki akcji
[zabawki lub artykuły zabawkowe], Figurki do zabawy, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Gry, Gry elektroniczne, Gry fabularne, Gry karciane, Gry-łamigłówki, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry towarzyskie, Karty do gry, Klocki
do budowy i łączenia, Puzzle, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zestawy
gier planszowych, 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, Elektroniczne przetwarzanie
danych, Fakturowanie, Księgowość, Marketing, w tym internetowy, Reklama, w tym reklama on-line, Usługi handlu
detalicznego online, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, 38 Przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, 41 Administrowanie konkursami, Administrowanie usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne,
Dostarczanie informacji dotyczących książek, czasopism,
gier, mediów elektronicznych, Gry oferowane on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, w tym
elektronicznej, Konkursy, Multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, w tym czasopism, Publikacja czasopism,
książek, innych materiałów drukowanych, Świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze
w zakresie książek i czasopism, 42 Projektowanie druków,
gier, ilustracji, stron internetowych, produktów multimedialnych, Usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych, 45 Badania w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie dóbr będących przedmiotem praw autorskich
lub praw własności przemysłowej.
524539
(220) 2021 02 12
POLSIL BIOPREPARATY IZABELA GUTORSKA &
TOMASZ SZANCIŁO SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) SILOMAX
(510), (511) 1 Preparaty bakteryjne do celów rolniczych.

(210)
(731)

Nr ZT13/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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524540
(220) 2021 02 12
KURKOWSKA DOROTA REPUBLIKA SMYKA, Borkowo
(znak słowno-graficzny)
DZIKIE PLĄSY

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla dzieci - odzież, Obuwie dla dzieci,
Nakrycia głowy dla dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Koszulki
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
Koszulki dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bliźniaki - odzież, Body
- odzież, Chusty - odzież, Czapeczki na przyjęcia - odzież,
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dolne części ubrań
- odzież, Duże luźne kaptury - odzież, Dzianina - odzież, Golfy - odzież, Kombinezony - odzież, Komplety do biegania
- odzież, Komplety do joggingu - odzież, Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki odzież, Kurtki pikowane - odzież, Majtki dziecięce - odzież,
Maski ochronne - odzież, Maski ochronne - modna odzież,
Narzutki na ramiona - odzież, Ocieplacze na kolana - odzież,
Ocieplacze na ręce - odzież, Odzież, Odzież damska, Odzież
codzienna, Odzież dla chłopców, Odzież do biegania, Odzież
do spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież dżinsowa, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież pluszowa, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa,
Odzież tkana, Odzież treningowa, Odzież taneczna, Odzież
w stylu sportowym, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież
wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet,
Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wodoodporna,
Ogrzewacze rąk - odzież, Okrycia wierzchnie - odzież, Paski
materiałowe - odzież, Pikowane kurtki - odzież, Rękawiczki
- odzież, Rękawiczki jako odzież, Śpioszki, pajacyki - odzież,
Spodnie do joggingu - odzież, Swetry - odzież, Szaliki odzież, Topy - odzież, Wstawki jako części odzieży, Wyprawki
dziecięce - odzież, Zestawy typu „bliźniak” - odzież.
524541
(220) 2021 02 12
BELFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURENA
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 29 Zupy, Zupy w puszkach, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Gotowe dania z mięsa,
Potrawy mięsne gotowane, Buliony, Krokiety, Sałatki gotowe.
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524545
(220) 2021 02 12
HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) (znak słowny)
(540) FILTRYAERO
(510), (511) 11 Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do celów
przemysłowych, Filtry powietrza do użytku domowego, Filtry powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza
[części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], Filtry kurzu, Filtry do klimatyzacji, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe, Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], Filtry do użycia
z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub
przemysłowych instalacji], Filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, Filtry powietrza
do użytku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach
przemysłowych, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia do oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: filtry do oczyszczania powietrza, filtry
powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza do celów
przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry
powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza [części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], filtry
kurzu, filtry do klimatyzacji, przeciwpyłowe filtry cyklonowe,
elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do gazów [domowe lub przemysłowe instalacje], filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji[, filtry powietrza do użytku jako odpylacze
w procesach przemysłowych, filtry powietrza do użytku jako
elementy zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych,
instalacje do filtrowania powietrza, przemysłowe maszyny
do filtrowania powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, separatory
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania gazów
odlotowych, odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania
powietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza.
(210)
(731)

524546
(220) 2021 02 12
HOME AIR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Wieś
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) filtryaero

(210)
(731)

(531) 26.04.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Filtry do oczyszczania powietrza, Filtry powietrza, Filtry do oczyszczaczy powietrza, Filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do celów
przemysłowych, Filtry powietrza do użytku domowego, Filtry
powietrza do instalacji przemysłowych, Filtry powietrza jako
części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza, Filtry
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kurzu, Filtry do klimatyzacji, Przeciwpyłowe filtry cyklonowe,
Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do gazów domowe lub przemysłowe Instalacje, Filtry do użycia
z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użycia z urządzeniami
do ogrzewania, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry do oczyszczania gazów jako części domowych
lub przemysłowych instalacji, Filtry powietrza do użytku jako
odpylacze w procesach przemysłowych, Filtry powietrza
do użytku jako elementy zatrzymujące kurz w procesach
przemysłowych, Instalacje do filtrowania powietrza, Urządzenia do oczyszczania powietrza, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet
takich towarów jak: filtry do oczyszczania powietrza, filtry
powietrza, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry powietrza
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry powietrza do celów
przemysłowych, filtry powietrza do użytku domowego, filtry
powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza jako
części maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza, filtry
kurzu, filtry do klimatyzacji, przeciwpyłowe filtry cyklonowe,
elektrostatyczne filtry powietrza, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do instalacji przemysłowych, filtry do gazów - domowe lub przemysłowe instalacje, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
do oczyszczania gazów jako części domowych lub przemysłowych instalacji, filtry powietrza do użytku jako odpylacze
w procesach przemysłowych, filtry powietrza do użytku jako
elementy zatrzymujące kurz w procesach przemysłowych,
instalacje do filtrowania powietrza, przemysłowe maszyny
do filtrowania powietrza, urządzenia do oczyszczania powietrza, jonizatory do oczyszczania powietrza, separatory
do oczyszczania powietrza, filtry do oczyszczania gazów odlotowych, odpylacze elektrostatyczne do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza,
aparatura i maszyny do oczyszczania powietrza, urządzenia
i maszyny do oczyszczania powietrza.
524630
(220) 2021 02 12
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STARA RZEŹNIA
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 36 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami, Nadzór inwestorski w zakresie finansów,
Usługi wynajmu pomieszczeń biurowych i budynków, Usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, Usługi kupna
i sprzedaży nieruchomości, Wynajem mieszkań, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowe zarządzanie
inwestycjami, 37 Usługi w zakresie budownictwa, Przygotowywanie terenów pod budowę, Wznoszenie kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części, Usługi w zakresie
nadzoru budowlanego, Przebudowy, remonty budynków,
Usługi inżynierskie w zakresie budownictwa lądowego, Wykonywanie robót wykończeniowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opracowywanie projektów
technicznych, Ekspertyzy inżynieryjne, Usługi nadzoru inspekcji technicznej, Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, Usługi w zakresie
projektowania architektonicznego i budowlanego, 44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji
budowlanych.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)
(540)
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524638
(220) 2021 02 12
KOŁODZIEJCZYK TADEUSZ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
WEKTA

(531)

26.03.02, 26.03.04, 26.03.05, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 Domofony i wideo domofony, Elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, zwłaszcza urządzenia kontroli dostępu ruchu pieszego i kołowego, Systemy urządzeń
do automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), Systemy alarmowe i urządzenia z nimi związane,
zwłaszcza urządzenia kontroli dostępu, Systemy i urządzenia
do sygnalizacji alarmowej i transmisji dźwięku, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej urządzeń do komunikacji na odległość, w tym domofonów i wideo domofonów,
urządzeń do monitorowania, urządzeń kontroli dostępu ruchu pieszego i kołowego, urządzeń do instalacji systemów
automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami
(BMS), alarmowych urządzeń kontroli dostępu i transmisji
dźwięku, 37 Usługi instalowania i naprawy urządzeń do komunikacji na odległość, w tym domofonów i wideo domofonów, urządzeń do monitorowania, urządzeń kontroli dostępu ruchu pieszego i kołowego, urządzeń do systemów
automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami
(BMS), urządzeń sygnalizacji alarmowej i transmisji dźwięku,
Usługi instalowania urządzeń antywłamaniowych i antynapadowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące instalowania systemów do automatycznego zarządzania budynkami lub mieszkaniami (BMS), Usługi doradcze i informacyjne dotyczące naprawy i konserwacji systemów alarmowych,
zwłaszcza urządzeń kontroli dostępu.
524656
(220) 2021 02 15
RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEEDCUT
(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Dysze będące częściami maszyn, Dysze do cięcia płomieniowego, Maszynowe palniki plazmowe, Maszyny
do cięcia, Maszyny do cięcia do obróbki metalu, Maszyny
do cięcia gazowego, Maszyny do cięcia metali, Maszyny
do cięcia metalu, Maszyny do obróbki metali, Maszyny tnące
acetylenowo-tlenowe, Narzędzia gazowe do cięcia metali,
Narzędzia do cięcia metalu - gazowe, Obrabiarki do cięcia,
Palniki do cięcia gazowego, Palniki do cięcia laserowego,
Palniki gazowe do cięcia, Palniki stanowiące części urządzeń
do cięcia gazowego, Przemysłowe maszyny do cięcia, Urządzenia do cięcia łukiem elektrycznym, Maszyny do laserowej
obróbki metali, Maszyny do cięcia laserowego, Przemysłowe
maszyny do cięcia laserowego, Maszyny do cięcia laserem.
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524706
(220) 2021 02 16
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ANDRO
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny
do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.
(210)
(731)

524710
(220) 2021 02 16
GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Andro

(210)
(731)

51

(540) Piesotto
(510), (511) 31 Karma dla psów, Jadalne przysmaki dla psów,
Preparaty spożywcze dla psów, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające
wątróbkę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, Artykuły jadalne do żucia
dla psów, Kości dla psów, Pokarm dla zwierząt domowych,
Preparaty spożywcze dla zwierząt.
524767
(220) 2021 02 16
MŁYNY SZCZEPANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczepanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZEPANKI MĄKA WIEJSKA UNIWERSALNA
pszenna.mąka taka jak dawniej.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 24 Materiały tekstylne nietkane, Materiały tekstylne tkane, Włókniny, Materiały włókiennicze, Okładziny
do mebli z surowców włókienniczych, Tkaniny.
524723
(220) 2021 02 16
PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) speed up!

(210)
(731)

(531) 06.07.08, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Mąka.
524768
(220) 2021 02 17
GARDEN SPOT INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogalinek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pixel GARDEN

(210)
(731)
(531) 24.15.01, 24.15.08, 24.15.11, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jogurty, Kefiry, Kremy na bazie masła, Kremy do smarowania na bazie masła, trufli, Przekąski na bazie
owoców, Napoje i koktajle mleczne, Masło arachidowe, Masło czekoladowe, Masło kokosowe, Olej kokosowy, Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Wyroby garmażeryjne na bazie: mięsa, ryb lub
warzyw, 30 Artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, Kawa
nienaturalna, Syropy, Przekąski na bazie: ryżu, zbóż, Przekąski
wytwarzane z muesli, Kanapki, Hot dog, Batony zbożowe, Batony muesli, Batony na bazie płatków zbożowych, śniadaniowych, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Chipsy z produktów zbożowych, Słodycze, Słodycze zawierające owoce,
32 Napoje izotoniczne, Wody gazowane, Woda mineralna,
Woda sodowa, Woda stołowa, Napoje gazowane, Napoje:
orzeźwiające, odalkoholizowane, Napoje energetyzujące,
Aperitify bezalkoholowe, Napoje sportowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Nektary, Napoje owocowe lub warzywne, Soki owocowe lub warzywne, Sorbety jako napoje, Syropy do napojów, Cydr, Brzeczka,
Drinki, Koktajle, Lemoniada.
524724
(220) 2021 02 16
HUMAN GRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 21 Donice do roślin, Donice na rośliny, Donice
z tworzyw sztucznych, Doniczki do roślin, Doniczki na kwiaty, Kosze na kwiaty, Kosze na rośliny, Miski na kwiaty, Pojemniki na kwiaty, Stojaki do roślin, Stojaki na kwiaty, Uchwyty
na doniczki na kwiaty.
524815
(220) 2021 02 18
LOFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) lofee
(510), (511) 11 Urządzenia do dezynfekcji.

(210)
(731)

(210)
(731)

524856
(220) 2021 02 17
LENARCIK SŁAWOMIR ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK,
Gotardy
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lenarcik ZAKŁAD MIĘSNY

(531) 25.01.15, 26.11.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, mięso świeże i mrożone w tuszach
dzielonych na części, mięso cielęce, wieprzowe, drobiowe
i królicze, mięso z dziczyzny, Podroby mięsne, podroby wieprzowe - wołowe, flaki, nerki, ozory, płuca, serca i wątroba
wieprzowa, Przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka, Wyroby drobiowe i z królika, ekstrakty mięsne, Wyroby garmażeryjne, mrożone wyroby garmażeryjne, konserwy,
galaretki i sosy mięsne, pulpy mięsne, Wyroby wędliniarskie
na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego: bekony, boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salcesony, szynki, wędzonki, Wyroby okazjonalne: zestawy mięsne
na grilla, zestawy wędlin układanych, Pasztety z wątróbek
zwierzęcych w tym również z przeważającym użyciem
składników pochodzenia roślinnego, Pasty, nadzienia i przekąski mięsne, Tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec,
35 Usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować hurtowniach, sklepach, straganach i targowiskach i na stronie internetowej wyspecjalizowanej w branży mięsnej, wyrobów
mięsnych, wędlin, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, Organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności,
40 Ubój zwierząt, przetwórstwo mięsne, przetwarzanie
i przerabianie surowców mięsnych, Usługi w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, Obróbka odpadów,
osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów, Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyrobów wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.
(210)
(731)
(540)
(540)

(210)
(731)
(540)
(540)
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524879
(220) 2021 02 19
MAZURKIEWICZ MAREK NIERUCHOMOŚCI, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
WOOD TECHNIKA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.01.03, 19.01.25, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 11 Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, Automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, Systemy nawadniania
kropelkowego, Systemy zraszające do nawadniania, Zraszacze do nawadniania, 20 Drewniane skrzynie, Pojemniki
z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego],
Skrzynki drewniane, Donice drewniane w postaci skrzyń,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów: automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, systemy nawadniania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania, zraszacze do nawadniania,
drewniane skrzynie, pojemniki z drewna [inne niż do użytku
domowego lub kuchennego], skrzynki drewniane, donice
drewniane w postaci skrzyń, Sprzedaż detaliczna i hurtowa
wyrobów: automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie, automatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, systemy nawadniania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania, zraszacze
do nawadniania, drewniane skrzynie, pojemniki z drewna
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], skrzynki
drewniane, donice drewniane w postaci skrzyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

524884
(220) 2021 02 19
FUNDACJA EDUKACJA DO WARTOŚCI, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
COLLEGIUM INTERMARIUM

524873
(220) 2021 02 18
JURKIEWICZ DANIEL, Milanówek
(znak słowno-graficzny)
ESTD 2021 RUDAOWCA. BORN TO BE WORN

(531)

(531) 03.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie.

24.01.05, 24.01.13, 24.01.20, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.13, 24.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy z dziedziny fizyki, Aparatura i instrumenty z dziedziny chemii, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Aparatura do analiz inna niż
do celów medycznych, 35 Usługi stanowiące: badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania
personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, informacje o działalności gospodarczej, wycenę działalności handlowej, Usługi agencji i informacji handlowej, pozyski-
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wania danych do komputerowych baz danych, systematyzacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowego
zarządzania plikami, Usługi przeprowadzania sondaży, doradztwa dotyczącego organizowania działalności gospodarczej,
pomocy w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
pośrednictwa pracy, pozyskiwania informacji o działalności
gospodarczej, profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, zarządzania hotelami, Usługi w zakresie rachunkowości, Sprzedaż w kioskach i sklepach różnych artykułów o charakterze pamiątkowym, 36 Usługi doradztwa w sprawach
finansowych, Doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych,
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Wyceny finansowej w zakresie
ubezpieczeń, banków, nieruchomości, Informacji finansowej,
Informacji o ubezpieczeniach, Informacji bankowej, Usługi
administrowania majątkiem nieruchomym, Pośrednictwa dotyczącego majątku nieruchomego, Wyceny majątku nieruchomego, wyceny do celów podatkowych, zarządzania majątkiem,
Zarządzania majątkiem nieruchomym, 38 Usługi przesyłania
informacji, w tym: przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi wypożyczania aparatury
do przesyłania informacji, 40 Usługi drukarskie i introligatorskie,
41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w tym edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe, Informacje o edukacji, Nauczania,
Nauczania korespondencyjnego, Doradztwa zawodowego,
w tym porad w zakresie edukacji lub kształcenia, Wypożyczania książek, wypożyczania nagrań dźwiękowych, Wypożyczania nagrań audiowizualnych, Organizowania, prowadzenia
i obsługi wystaw muzealnych, Organizowania i prowadzenia
obozów sportowych, Organizowania i prowadzenia obozów
wakacyjnych, w tym organizowania i prowadzenia rozrywki
i zabawy podczas obozów wakacyjnych, Obsługi urządzeń
sportowych, Prowadzenia ogrodów zoologicznych, Kultury
fizycznej, informacji o imprezach rozrywkowych, informacji
o rekreacji, Tłumaczenia z użyciem języka migowego, Usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych,
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi orkiestr, Usługi organizowania, prowadzenia i obsługi przedstawień teatralnych,
Publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, Publikowania książek, Publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Realizacji spektakli teatralnych, Organizowania, prowadzenia i obsługi sprawdzianów pedagogicznych, 42 Usługi stanowiące badania, ekspertyzy oraz usługi naukowe i techniczne
w zakresie prawa i administracji, medycyny, farmacji, w tym
botaniki farmaceutycznej, chemii farmaceutycznej, chemii nieorganicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej, farmakodynamiki, farmakognozji, technologii i biotechnologii środków
leczniczych, technologii postaci leku i biofarmacji, toksykologii, farmakoepidemiologii, farmakoekonomiki, analityki biochemicznej, bromatologii, cytobiologii i histochemii, farmakobiologii, farmakokinetyki, farmacji fizycznej, mikrobiologii
farmaceutycznej, farmacji klinicznej, Nauk o zdrowiu, w tym
fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, Nauk
filozoficznych, Nauk w zakresie porównawczych studiów cywilizacyjnych, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa, Nauk socjologicznych, Nauk historycznych, w tym historii, archeologii,
etnologii, antropologii kulturowej, historii sztuki, Muzykologii,
Judaistyki, Nauk filologicznych w tym filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii
romańskiej, filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiańskiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji międzykulturowej, Filologii polskiej, Wiedzy o teatrze, Nauk fizycznych,
Astronomii, Matematyki, Informatyki, Informatyki stosowanej,
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Nauk chemicznych, Nauk biologicznych, nauk o ziemi, Nauk
dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej, w tym:
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Kulturoznawstwa,
Filmoznawstwa, Zarządzania i marketingu, w tym: zarządzania
w administracji publicznej, zarządzania kulturą, zarządzania
w oświacie, zarządzania w turystyce, Ekonomii, Dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, Psychologii, w tym: psychologii stosowanej, Lingwistyki, Studiów międzynarodowych, Studiów
politycznych, Nauk biochemicznych, Nauk biofizycznych, Nauk
biotechnologicznych, Usługi w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geologicznych, Ekspertyz dotyczących geologii,
Badań technicznych, Badań w dziedzinie kosmetyki, Ekspertyz
w dziedzinie kosmetyki, Badań i ekspertyz w dziedzinie mechaniki, Prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla osób
trzecich, Usługi chemiczne, Doradztwa w sprawach sprzętu
komputerowego, Doradztwa w zakresie ochrony środowiska,
Ekspertyz geologicznych, Ekspertyz inżynieryjnych, Ekspertyz
pól naftowych, Poszukiwania geologicznego, Poszukiwania
ropy naftowej, Programowania komputerów, Programowania
systemów komputerowych, Projektowania oprogramowania
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersji danych przez programy komputerowe, Projektowania
budynków, Projektowania dekoracji wnętrz, Projektowania
opakowań, Projektowania systemów komputerowych, Stwierdzania autentyczności dzieł sztuki, 43 Usługi prowadzenia hoteli, w tym hoteli studenckich oraz akademików, Usługi agencji
zakwaterowań, Rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowania pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowania sal na posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria,
sympozja, zjazdy, Usługi restauracyjne, kawiarniane i barowe,
44 Usługi w zakresie fizjoterapii, Fizykoterapii, Hodowli zwierząt, Usługi w zakresie działalności klinik medycznych, Usługi
w zakresie działalności szpitali, Opieki zdrowotnej, w tym: opieki pielęgniarskiej, opieki medycznej, Usługi optyczne, Usługi
chirurgii, w tym: chirurgii plastycznej, Usługi położnicze, Usługi
porad w zakresie farmakologii, porad psychologicznych, Usługi
projektowania ogrodów, 45 Usługi licencjonowania własności
intelektualnej, Doradztwa w zakresie własności intelektualnej,
Usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzania prawami autorskimi, Usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, badań prawnych,
Doradztwo prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

524885
(220) 2021 02 19
WIENCEK ANDRZEJ, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
MYMAGNET
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.07.01, 20.07.05, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 42 Digitalizacja dźwięku i obrazów.
(210) 524897
(220) 2021 02 18
(731) PETRA KARDZIEJONEK SPÓŁKA JAWNA, Police
(540) (znak słowny)
(540) Petra
(510), (511) 36 Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi inwestycyjne w zakresie nieruchomości z funduszy własnych i powierzonych, usługi deweloperskie - kompleksowej organizacji procesów inwestycyjnych obejmujące pozyskiwanie nieruchomości, załatwianie formalności, pozyskiwanie środków
finansowych lub wykorzystywanie środków finansowych
klientów, organizację procesu budowy i przeniesienie własności nieruchomości, usługi tworzenia wspólnego kapitału
w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi powiernictwa w zakresie inwestowania w nieruchomości, wycena
nieruchomości, 37 Usługi budowlane, usługi budowlane
w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, usługi budowlane wykończeniowe, usługi budowlane instalacyjne, usługi budowlane remontowe, usługi
budowlane konserwacyjne, nadzór budowlany, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót budowlanych.
524901
(220) 2021 02 19
KELM-LETKA KATARZYNA BOSKA STREFA KOBIET,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Boska Strefa Kobiet
(510), (511) 16 Kieszonkowe notesy, Notatniki [notesy], Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notesy kieszonkowe, Notesy na zapiski, Notesy reporterskie, Ochronne okładki na książki, Okładki książek, Okładki notatników, Okładki na zeszyty
ćwiczeń, Okładki skórzane do terminarzy spotkań, Okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze].
(210)
(731)

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

524904
(220) 2021 02 18
STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Sempre Pizza Vino

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 30 Pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody,
32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada,
mleko migdałowe, mleko orzechowe, moszcz winogronowy
niesfermentowany, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody
mineralnej, napój migdałowy, napój pomidorowy, nektary
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owocowe bezalkoholowe, oranżada, orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji napojów, preparaty
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje],
syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje],
woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne
niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 Bary
szybkiej obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy
turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy,
restauracje, restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki
usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń
kempingowych, organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady, usługi
w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i naczyń.
(210)
(731)
(540)
(540)

524905
(220) 2021 02 18
STOLARSKI MATHIAS, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
Sempre GARDEN RESTAURANT

(531) 26.04.02, 26.04.07, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Pizza, pizza mrożona, placki na pizzę, ciasto
na pizzę, produkty do pizzy, polewy i sosy do pizzy, przyprawy
i środki aromatyzujące do pizzy, makarony, lody, 32 Aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje owocowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka
słodowa, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, mleko migdałowe,
mleko orzechowe, moszcz winogronowy niesfermentowany,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z kwasu chlebowego, napoje bezalkoholowe z mleka
orzechowego, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, napoje
izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, napoje z wody mineralnej, napój migdałowy, napój
pomidorowy, nektary owocowe bezalkoholowe, oranżada,
orszada, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, napoje warzywne, preparaty do produkcji
napojów, preparaty do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody mineralnej, proszek do wytwarzania napojów
gazowanych, proszki do napojów gazowanych, sok jabłkowy,
sok pomidorowy, soki owocowe, soki warzywne, sorbety [napoje], syropy do lemoniady, syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda litowa, woda mineralna, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, wody mineralne, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, napoje na bazie ryżu, inne
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niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje gazowane, napój imbirowy, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, 43 Bary szybkiej
obsługi, snack-bary, biura zakwaterowania, domy turystyczne,
hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, restauracje,
restauracje samoobsługowe, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki usługi barowe,
usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych,
organizowanie obozów w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mityngi, narady, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie krzeseł, stołów,
bielizny stołowej i naczyń.
524928
(220) 2021 02 18
4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżyno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nie Cukiernia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.12
(510), (511) 30 Batoniki, Batony zbożowe, Batoniki cukiernicze, Batony czekoladowe, Batoniki musli, Batony lodowe, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony na bazie granoli,
Batony zbożowe i energetyczne, Batoniki na bazie pszenicy,
Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batony spożywcze
na bazie zbóż, Batony z orzechów w karmelu, Produkty
zbożowe w postaci batonów, Batoniki nugatowe w polewie
czekoladowej, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Ciasto na ciastka, Ciasto na ciastka, Ciasta słodowe,
Mieszanki ciasta, Ciasto naleśnikowe, Ciasto migdałowe, Ciasto francuskie, Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, Ciasta
czekoladowe, Ciasta lodowe, Ciasto kruche, Ciasta mrożone,
Kruche ciasto, Ciasta owsiane, Ciasto do pieczenia ciastek,
Ciasto na ciastka (kruche), Mrożone ciasto na ciastka, Ciasto
filo, Ciasto biszkoptowe, Czekolada, Czekoladki, Czekolada
mleczna, Nadziewana czekolada, Gorąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Substytuty czekolady,
Sztuczna czekolada, Czekolada bezmleczna, Sos czekoladowy, Kremy czekoladowe, Posypka czekoladowa, Wafle
czekoladowe, Jajka czekoladowe, Cukierki czekoladowe,
Krówki czekoladowe, Lizaki, Lizaki lodowe, Lizaki mrożone,
Lizaki [wyroby cukiernicze], Lizaki lodowe zawierające mleko,
Słodycze lodowe w postaci lizaków, Lizaki lodowe o smaku
mlecznym, Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Napoje czekoladowe, Napoje kawowe, Kakaowe napoje, Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie ryżu, Dania gotowe
zawierające makaron, Gotowe dania z makaronu, Chow mein
[dania na bazie makaronu], Płatki zbożowe, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki jęczmienne, Płatki
śniadaniowe, Śniadaniowe płatki ryżowe, Płatki śniadaniowe
zawierające błonnik, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki owsiane i pszeniczne, Kasze, Kasze
spożywcze, Chleb, Nadziewany chleb, Chleb razowy, Chleb
słodowy, Chleb chrupki, Świeży chleb, Chleb bezdrożdżowy,
Chleb pitta, Chleb pita, Chleb naan (chleb indyjski), Duński
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chleb, Chleb czosnkowy, Chleb żytni, Chleb bezglutenowy,
Chleb sodowy, Chleb wstępnie upieczony, Chleb i bułki,
Chleb z przyprawami, Zakwas chlebowy, Paluszki chlebowe,
Miąższ chleba, Chleb wielozbożowy, Pączki, Mąka na pączki,
Churros [hiszpańskie pączki], Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Ptysie, Praliny z waflem, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe
wyroby cukiernicze zawierające praliny, Wyroby cukiernicze
czekoladowe o smaku praliny, Kawa gotowa i napoje na bazie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie.
(210) 524944
(220) 2021 02 19
(731) JĘDRZEJAK JAKUB HUGO YORCK, Praszka
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT TROPICIELI
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, Organizacja podróży oraz wycieczek edukacyjnych, kolonii, zimowisk, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

524968
(220) 2021 02 19
LEWAK FILIP, Kalinówka
(znak słowno-graficzny)
CZARCIA ŁAPA

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie,
Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 40 Produkcja rzemieślnicza
na zamówienie i montowanie wykonanych elementów, Przetwarzanie żywności i napojów, Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli,
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania
jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia
dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, Pomieszczenia dla zwierząt, Restauracje dla
turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, Restauracje z grillem.
(210)
(731)
(540)
(540)

524971
(220) 2021 02 20
MALINOWSKI JANUSZ MATULI, Rzozów
(znak słowno-graficzny)
Matuli
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 Sztućce, Sztućce dla dzieci, Sztućce do użytku
przez niemowlęta, Widelce (sztućce), Łyżki stołowe ze stali
nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, Noże,
widelce, łyżki, Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztućce z metali szlachetnych, Widelce, Widelce i łyżki, 25 Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, Nakrycia głowy dla
dzieci, Odzież dla małych dzieci, Pajacyki dla dzieci [odzież],
Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież wierzchnia dla dzieci, Chustki na głowę,
Czapeczki z węzełkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki
z daszkiem, Czapki z pomponem, Czepki damskie, dziecinne,
Opaski na głowę, Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę [odzież], Apaszki, Kombinezony, Kombinezony zimowe,
Kombinezony przeciwdeszczowe, Kurtki, Kurtki wierzchnie,
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Odzież
niemowlęca, Rękawiczki, Skarpetki, Śliniaki dla niemowląt
[niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Śpioszki, pajacyki
[odzież], Śpioszki, pajacyki, Ubranka do wózka [kombinezony
niemowlęce], Wyprawki dla niemowląt, Wyprawki dla noworodków, 28 Zabawki dla dzieci, Gry planszowe i urządzenia
do hazardu, Artykuły do zabawy dla dzieci, Cymbałki będące
zabawkami muzycznymi, Cymbałki do zabawy, Domki dla
lalek, Gry, Grzechotki, Klocki do budowy [zabawki], Klocki
do łączenia [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie
łączyć, Kolejki zabawki, Lalki, Łamigłówki, Leżaczki bujane
(zabawki), Maskotki, Piłki do gry, Piłki do zabawy, Piłki grzechotki będące zabawkami, Piłki gumowe, Piszczące zabawki
do ściskania, Pluszowe zabawki, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Pojazdy [zabawki], Pojazdy zabawkowe
do jeżdżenia, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci,
Pozytywki zabawkowe, Projektory zabawkowe, Przytulanki w postaci zwierząt, Puzzle, Puzzle [zabawki], Układanki [puzzle], Układanki w formie kostek, Wiaderka i łopatki
do zabawy, Wiaderka [zabawki], Wielofunkcyjne stoliki dla
dzieci [zabawkowe], Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Wózki dla lalek, Wózki
do zabawy, Zabawki, Zabawki bujane, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki do jeżdżenia, Zabawki
do pchania, Zabawki do piasku, Zabawki do rysowania, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do użytku na zewnątrz, Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych,
Zabawki do wanny, Zabawki do wody, Zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki
edukacyjne, Zabawki muzyczne, Zabawki na kółkach, Zabawki pluszowe, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki
z tkanin, Zabawkowe kasy sklepowe, Zabawkowe serwisy
do herbaty, Zestawy kolejek do zabawy, Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy].
524972
(220) 2021 02 20
NATURIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) suchar
(510), (511) 16 Drukowane zabawne etykiety na butelki
z napojami, Owijki na butelki z folii z tworzyw sztucznych,
Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Afisze,
Plakaty z papieru lub kartonu, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie
owoców lub warzyw, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe
wyciągi z owoców, Drinki na bazie piwa, Napoje sportowe
wzbogacane proteinami, Napoje serwatkowe, Soki, Sorbety
(210)
(731)

Nr ZT13/2021

jako napoje, Syropy do napojów, Owocowe nektary bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Bezalkoholowe wyciągi
z owoców, Smoothie.
(210)
(731)
(540)
(540)

524973
(220) 2021 02 21
SŁUPECKI MIŁOSZ, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
Fascynaci

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Wyposażenie dla artystów, rzemieślników
i modelarzy, 28 Gry towarzyskie.
524976
(220) 2021 02 22
SKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUST ME LOVE
(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 25 Dzianina [odzież], Dolne części ubrań [odzież],
Body [odzież], Chusty [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, Duże luźne kaptury [odzież], Fartuchy [odzież], Fulary
[artykuły odzieżowe], Futra [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Golfy [odzież], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
Halki [odzież], Kaptury [odzież], Kombinezony [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież],
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki jako odzież
sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], Maski
ochronne [odzież], Maski ochronne [modna odzież], Narzutki
na ramiona [odzież], Odzież, Odzież codzienna, Odzież ciążowa, Odzież damska, Odzież do spania, Odzież dziewczęca,
Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa,
Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież
wieczorowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież z imitacji
skóry, Odzież ze skóry, Odzież wierzchnia dla pań, Okrycia
wierzchnie [odzież], Opaski na biust [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Rękawiczki
jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skóra (Odzież ze -), Spodnie
do joggingu [odzież], Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szale
boa [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież], Wstawki [części
odzieży], Wstawki do bielizny [części odzieży], 26 Dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
Falbany do odzieży, Fiszbiny do odzieży, Guziki do odzieży, Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Haftowane łaty
do odzieży, Hafty do odzieży, Ćwieki do odzieży, Kokardy
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do odzieży, Metki z tkanin do znakowania odzieży, Odzież
(Oczka, uszka do -), Odzież (Zapięcia do -), 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, 40 Szycie odzieży na miarę, 42 Projektowanie
dodatków odzieżowych, Projektowanie odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Usługi projektowania odzieży, Usługi w zakresie projektowania odzieży.
(210)
(731)
(540)
(540)

524978
(220) 2021 02 22
SUPERNAK KRZYSZTOF, Raszowa
(znak słowno-graficzny)
HOP SA LA

(531) 03.11.06, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki dla dzieci, Koszulki z nadrukami, 41 Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi placów
zabaw, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów
zabaw dla dzieci, Usługi parków rozrywki, Usługi w zakresie
parków rozrywki i parków tematycznych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Rozrywka.
(210)
(731)
(540)
(540)

524979
(220) 2021 02 22
SAŁEK PIOTR SILENCIUM, Nowy Sącz
(znak słowno-graficzny)
YVES

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia
czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria,
Wyroby jubilerskie, Zegarki, Zegarki eleganckie, Zegarki
elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki na rękę, Zegarki
na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki z insygniami, Zegarki
z metali szlachetnych, Zegary mechaniczne, Zegary kwarcowe, Wyroby biżuteryjne, 35 Sprzedaż na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów detalicznych
i hurtowych: kamieni szlachetnych, pereł, metali szlachetnych i ich imitacji, kółek na klucze i breloczki oraz zawieszek
do nich, artykułów z metali szlachetnych oraz kamieni szla-
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chetnych i ich imitacji, przyrządów do mierzenia czasu, pudełek na biżuterię i pudełek na zegarki, biżuterii, wyrobów
biżuteryjnych, wyrobów jubilerskich, zegarków, budzików,
okularów przeciwsłonecznych, etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, futerałów na okulary, modnych okularów,
modnych okularów przeciwsłonecznych, ochronnych okularów do uprawiania sportu, okularów, okularów 3D, okularów
antyrefleksyjnych, okularów do czytania, okularów do uprawiania sportu, okularów inteligentnych, okularów korekcyjnych, okularów słonecznych i soczewek kontaktowych, zestawów soczewek [wzierniki, okulary], parasolów i parasolek,
skór i imitacji skóry, skór zwierzęcych i skór surowych oraz
wyrobów z tych materiałów, waliz, toreb podróżnych, toreb,
portfeli i innych artykułów służących do przenoszenia, etykiet skórzanych, etui na karty wykonane z imitacji skóry, mebli (wykończenia ze skóry do -), opasek skórzanych, pasków
z imitacji skóry, pasków skórzanych, dekoracji i wykończeń
ze skóry do mebli, aktówek [wyroby skórzane], artykułów
podróżnych [walizki, torby], etui z imitacji skóry, kosmetyczek, kuferków kosmetycznych, małych portmonetek, toreb
podróżnych, portfeli, portfeli skórzanych, portfeli wraz z etui
na karty, portmonetek, portmonetek skórzanych, nakryć
głowy, obuwia, odzieży, bielizny osobistej i nocnej, pasków,
pasków materiałowych [odzież], pasków skórzanych [odzież],
części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Badania rynku,
Badania opinii publicznej, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Edytorskie usługi w zakresie reklamy, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom.
525002
(220) 2021 02 22
TL HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLhub Tax, accounting and law All in one place

(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Analizy rynku,
Audyt, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Analizy kosztów i korzyści, Doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, Księgowość i rachunkowość,
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań
podatkowych, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Rachunkowość, księgowość i audyt, Sporządzanie
sprawozdań finansowych, Sporządzanie bilansów finansowych, Usługi podatkowe, 36 Analizy finansowe, Doradztwo
w sprawach finansowych, Inwestycje kapitałowe, Powiernictwo, Transakcje finansowe, Usługi aktuarialne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie ceł, Wycena finansowa [ubezpie-
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czenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie finansami,
Zarządzanie nieruchomością, Agencje ściągania wierzytelności, Alokacja aktywów, Analiza inwestycyjna, Analizy
finansowo-ekonomiczne, Analizy inwestycji finansowych
i badania w zakresie papierów wartościowych, Doradcze
usługi zarządzania finansowego, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe
i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
w zakresie finansów przedsiębiorstw, Informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Ocena
i wycena podatkowa, Opieka nad inwestycjami, Pośrednictwo celne, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Powiernictwo inwestycyjne, Powiernictwo nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych
[corporate finance], Usługi podatkowe i celne, Usługi powiernicze, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, 45 Badania prawne, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Badania w zakresie
własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie
informacji prawnych, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów,
Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo
prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane
z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo związane
z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi,
Dostarczanie informacji prawnych, Egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Mediacja [usługi prawne], Organizowanie
świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu
umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Przeniesienie tytułu własności, Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków
o rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych,
Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi w zakresie sporów sądowych,
Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525004
(220) 2021 02 22
BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
FACHSTEIN
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(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, Wkładki do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], Wkładki pod piętę, Bandany, Bandany na szyję, Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty
[odzież], Chusty, szale na głowę, Czapki bez daszków, Czapki
dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki
jako nakrycia głowy, Czapki kucharskie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem,
Czapki z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Czepki
damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki
kąpielowe, Czepki pod prysznic, Kapelusze, Kapelusze futrzane, Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Maski
na oczy do spania, Maski ochronne [modna odzież], Maski
ochronne [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochłaniające
pot, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne
na głowę, Papierowe czapki noszone przez kucharzy, Papierowe czapki noszone przez pielęgniarki, Papierowe czapki
używane jako części odzieży, Skórzane nakrycia głowy, Przybrania głowy [woalki], Szale-tuby, Termoaktywne nakrycia
głowy, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty do trekkingu, Buty
do wody, Buty do wspinaczki, Buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], Buty do wspinaczki górskiej, Buty
dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty
na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne,
Buty robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Buty wędkarskie, Buty wodoodporne, Buty wodoodporne do wędkarstwa, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Gumowce, Gumowe buty wędkarskie, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kapcie skórzane, Kolce [buty] do biegania, Korki do butów piłkarskich,
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla
mężczyzn, Obuwie dla rybaków, Obuwie do celów rekreacji,
Obuwie do łowienia ryb, Obuwie do uprawiania sportów,
Obuwie do wspinaczki, Obuwie gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie na polowania,
Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie
robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wojskowe, Obuwie
wspinaczkowe, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Ochraniacze przeciwśnieżne, Odzież gimnastyczna,
Odzież treningowa, Sandały, Sandały damskie, Sandały męskie, Śniegowce, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], Wysokie
chodaki do chodzenia po deszczu (ashida), Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy
polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Bojówki, Bolerka, Bryczesy [spodnie], Chinosy,
Chusty noszone na ramionach, Chusty plażowe, Ciepłe kurtki
robocze, Długie kurtki, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Fartuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy
[kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Fartuszki,
Futra [odzież], Getry, Golfy, Golfy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Kaftany, Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe,
Kamizelki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Kombinezony,
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Kombinezony [odzież], Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, Komplety skórzane, Komplety odzieżowe
ze spodenkami, Koszule, Koszule zapinane, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, Koszule wędkarskie, Koszule sztruksowe, Koszule myśliwskie, Koszule kamuflażowe,
Koszule codzienne, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki do jogi, Koszulki polo, Koszulki
polo z dzianiny, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Kożuchy, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki
do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki
bez rękawów, Kurtki bluzy, Kurtki budrysówki, Kurtki dla rybaków, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki dżinsowe,
Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki jeździeckie, Kurtki kamuflażowe, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki myśliwskie, Kurtki narciarskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane
[odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem,
Kurtki puchowe, Kurtki rybackie, Kurtki safari, Kurtki skórzane,
Kurtki snowboardowe, Kurtki sportowe, Kurtki sportowe
do rozgrzewki, Kurtki w stylu safari, Kurtki wędkarskie, Kurtki
wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Legginsy, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie płaszcze,
Mundury, Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna odzież
wierzchnia, Ochraniacze kołnierzy, Ocieplacze, Ocieplacze
na kolana [odzież], Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze
na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Ocieplane kurtki, Ocieplacze szyi, Odzież damska, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa,
Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa,
Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież modelująca, Odzież narciarska, Odzież nieprzemakalna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież
ochronna zakładana na ubrania, Odzież papierowa, Odzież
przeciwdeszczowa, Odzież rekreacyjna, Odzież robocza,
Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież surfingowa, Odzież taneczna, Odzież
triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież w stylu sportowym,
Odzież wiatroszczelna, Odzież wodoodporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry,
Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Ogrodniczki, Ogrzewacze
do nadgarstków, Ogrzewacze rąk [odzież], Ogrzewacze stóp,
nieelektryczne, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia robocze
[kombinezony], Okrycia wierzchnie [odzież], Paski, Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Peleryny futrzane,
Peleryny [narzutki], Peleryny nieprzemakalne, Peleryny
[płaszcze], Pieluchomajtki [odzież], Pikowane kurtki [odzież],
Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze i kurtki
futrzane, Płaszcze gabardynowe, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze
mundurowe [zimowe], Płaszcze plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze sportowe, Płaszcze
z bawełny, Płaszcze zimowe, Podkolanówki, Podkoszulki,
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Polary, Półgolfy, Ponczo przeciwdeszczowe, Poncza, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery
bez rękawów [odzież], Pulowery z kapturem, Pulowery z długimi rękawami, Rękawice do snowboardu, Rękawice jeździeckie, Rękawice kamuflażowe, Rękawice motocyklowe,
Rękawice narciarskie, Rękawice snowboardowe z jednym
palcem, Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
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lub futra, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dla
rowerzystów, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Rękawiczki samochodowe, Rękawiczki
z jednym palcem, Rękawiczki z materiałem przewodzącym
na czubkach palców, które można nosić podczas używania
podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, Rękawiczki zimowe, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki i pończochy, Skarpetki męskie, Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpety bez stopy, Skarpety termoaktywne, Skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), Spodenki, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń
fizycznych, Spodnie do joggingu, Spodnie do joggingu
[odzież], Spodnie do kolan [bryczesy], Spodnie dresowe,
Spodnie dziecięce, Spodnie kamuflażowe, Spodnie khaki,
Spodnie myśliwskie, Spodnie narciarskie, Spodnie narciarskie [na szelkach], Spodnie [nieformalne], Spodnie nieprzemakalne, Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polowania, Spodnie pielęgniarskie, Spodnie przeciwdeszczowe,
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie skórzane, Spodnie
snowboardowe, Spodnie sportowe, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sztruksowe, Spodnie w stylu
pirackim, Spodnie wiatroszczelne, Spodnie wierzchnie,
Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, Spodnie
ze stretchu, Stroje do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe, Stroje marynarskie, Stroje pielęgniarskie, Stroje
przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Swetry, Szale, Szaliki,
Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Torby na obuwie myśliwskie, Ubiory do uprawiania sztuk walki, Ubrania codzienne, Ubrania dla szefów kuchni, Wiatrówki.
(210)
(731)
(540)
(540)

525005
(220) 2021 02 22
BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
Dr Schultz

(531) 24.13.01, 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Napiętki do obuwia, Osłonki na obcasy, Paski do butów, Paski na palce
do drewniaków w stylu japońskim, Paski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, Środki antypoślizgowe do butów,
Usztywniacze do butów, Usztywniacze do obuwia, Wkładki
do obuwia, Wkładki do obuwia [do butów i botków], Wkładki
do obuwia, nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie],
Wkładki pod piętę, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla
kobiet, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Butorolki, Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty
dla motocyklistów, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty
do biegania, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do prowadzenia samochodu, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty
do wody, Buty do wspinaczki, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne, Buty do wspinaczki górskiej, Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty na wysokim obcasie, Buty nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty
sportowe, Buty sznurowane, Buty turystyczne [do chodzenia
na wycieczki], Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty
z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Chodaki
drewniane, Chodaki drewniane w stylu japońskim (geta),
Damskie kapcie składane, Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe,
Espadryle, Gumowce, Japonki, Jednorazowe pantofle domowe, Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kapcie
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skórzane, Mokasyny, Korki do butów piłkarskich, Obuwie
codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie,
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn,
Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie
do uprawiania sportów, Obuwie do wspinaczki, Obuwie
gimnastyczne, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie
na polowania, Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie piłkarskie,
Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie robocze, Obuwie sportowe, Obuwie wojskowe, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie wykonane z drewna,
Obuwie wykonane z winylu, Obuwie [z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu,
Pantofle do pedicure, Pantofle domowe, Pantofle domowe
ze skóry, Pantofle kąpielowe, Pantofle z tworzyw sztucznych,
Piankowe pantofle do pedicure, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały, Sandały damskie, Sandały-drewniaki, Sandały
do pedicure, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe,
Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Sandały w stylu japońskim (zori), Sandały z filcu w stylu japońskim, Sandały
z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), Skarpety
wewnętrzne do obuwia [stopki], Skórzane sandały w stylu
japońskim, Śniegowce, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obuwie].
(210)
(731)
(540)
(540)

525006
(220) 2021 02 22
BIEDROŃ DAWID FHU VELEZ, Rabka-Zdrój
(znak słowno-graficzny)
CM CALZAMILANO

(531) 26.02.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt,
Bielizna funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna,
Bielizna osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna
osobista i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca
[wyroby gorseciarskie], Body [bielizna], Bokserki damskie
[bielizna], Ciepła bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Ciążowa bielizna nocna, Damska bielizna, Długa
bielizna, Gorsety [bielizna], Gorsety [bielizna damska], Halki
[bielizna], Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], Męska bielizna jednoczęściowa, Połączenie
koszulki z majtkami [bielizna damska], Rajstopy, Rajstopy bez
pięt, Rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze],
Rajstopy sportowe, Wełniane rajstopy, Pończochy, Pończochy wchłaniające pot, Skarpetki i pończochy, Wyroby pończosznicze, Apaszki [chustki], Bandany, Bandany na szyję,
Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Chustki [apaszki], Chustki
na głowę, Chusty na głowę, Damskie luźne topy, Damskie
sukienki na uroczystości, Długie szale damskie, Dzianina
[odzież], Dżinsy, Getry, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kolanówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony
[odzież], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe,
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpielowe
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dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi
miseczkami, Koszule, Koszulki do jogi, Koszulki z nadrukami,
Krótkie bluzeczki do talii, Krótkie spodnie, Kurtki, Legginsy,
Legginsy ciążowe, Letnie sukienki, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Minispódniczki,
Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież
do biegania, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież
dżinsowa, Odzież haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież modelująca,
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież sportowa, Odzież tkana, Odzież wełniana, Opaski na biust [odzież],
Opaski na szyję [części odzieży], Opaski przeciwpotne, Płaszcze, Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze plażowe, Podkolanówki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Podwiązki ślubne, Pulowery, Pumpy, Rajtuzy, Rajtuzy
na szelkach, Rękawiczki, Rybaczki, Skarpetki, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki męskie, Skarpetki sportowe, Skarpetki
przeciwpotne, Skarpetki wchłaniające pot, Skarpety sportowe, Skarpety termoaktywne, Spodenki, Spodenki kąpielowe,
Spódnice, Spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie
do joggingu, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie
[nieformalne], Spodnie ze stretchu, Stroje dla druhen, Stroje
do użytku handlowego, Stroje jednoczęściowe, Stroje plażowe, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki,
Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Topy bez ramiączek, Topy
do biegania, Topy [odzież], Ubrania codzienne, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525015
(220) 2021 02 22
WORWĄG AGNIESZKA, Kłobuck
(znak słowno-graficzny)
SFERA GREEN BOHATERA

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.09, 27.05.01, 29.01.13, 02.09.04
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Programy i systemy komputerowe do celów szkoleniowych i edukacyjnych, Podręczniki szkoleniowe w formacie elektronicznym, Nośniki
dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów
szkoleniowych i edukacyjnych, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Programy komputerowe, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla
studentów, Elektroniczne publikacje tekstowe i obrazowe
utrwalone na nośnikach, 16 Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Książki, Podręczniki, Katalogi, Broszury, Druki,
Publikacje oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, 35 Organizacja działalności
gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Prowadzenie rejestru
profesjonalnych lektorów językowych, Pomoc przy pro-
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wadzeniu franszyzy, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Usługi doradcze dotyczące
działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Informacje na temat
metod sprzedaży, Reklama, Promocja sprzedaży, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Prezentacja usług, Usługi sprzedaży materiałów
dydaktycznych, Usługi sprzedaży następujących towarów:
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, edukacyjne aplikacje komputerowe, programy i systemy komputerowe do celów szkoleniowych i edukacyjnych, podręczniki szkoleniowe
w formacie elektronicznym, nośniki dźwięku oraz obrazu
i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne
aplikacje mobilne, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, publikacje elektroniczne, nagrania audio i wideo,
programy komputerowe, oprogramowanie dla nauczycieli,
oprogramowanie dla studentów, elektroniczne publikacje
tekstowe i obrazowe utrwalone na nośnikach, publikacje
edukacyjne, publikacje drukowane, książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne
i okazjonalne, materiały edukacyjne i instruktażowe, plakaty,
fotografie, kalendarze, notatniki, materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 41 Edukacja,
Edukacja online, Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Nauczanie
języków obcych, Kursy językowe, Usługi szkół języków obcych, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi
szkół językowych w oparciu o specjalistyczne własne i licencjonowane programy nauczania metodami bezpośrednimi,
korespondencyjnymi i elektronicznymi, Organizacja warsztatów edukacyjnych, Kursy edukacyjne, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Usług organizacji szkoleń, Udostępnianie
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania,
Udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze franszyzy, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem, Organizacja imprez szkoleniowych, Organizacja obozów językowych, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek edukacyjnych,
Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja seminariów,
webinariów, konferencji, warsztatów, konkursów, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Edukacyjne usługi doradcze,
Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo
w zakresie szkoleń, Szkolenia dla właścicieli przedsiębiorstw
i lektorów, Szkolenia nauczycieli, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Warsztaty dla rodziców oraz pedagogów i nauczycieli, Informacja
o edukacji, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Publikowanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie
podręczników edukacyjnych, Udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, Publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, Organizacja egzaminów w celu oceny stopnia
dokonań, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych.

(210)
(731)
(540)
(540)
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525022
(220) 2021 02 22
HAŁACZ PIOTR, Żory
(znak słowno-graficzny)
M Mechatronika dla wszystkich

(531) 15.07.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 Analizy systemów komputerowych, Badania
naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie
mechaniki, Miernictwo [pomiary], Opracowywanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów,
Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi inżynieryjne, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

525026
(220) 2021 02 22
SOWA ADAM PIOTR, Lębork
(znak słowno-graficzny)
INTEGRO DACH SYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.05.01
(510), (511) 37 Usługi dekarskie.
525030
(220) 2021 02 22
INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Diament Sukcesyjny Adrianna Lewandowska
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem w szczególności w obszarze sukcesji i zmiany
pokoleniowej w przedsiębiorstwie, informacja o działalności
gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą. tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą dla
przedsiębiorstw rodzinnych, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw rodzinnych,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji,
wystąpień i wykładów w obszarze biznesu oraz przedsiębiorczości rodzinnej, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń] oraz wydawanie certyfikatów uczestnictwa,
organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie
know-how [szkolenia], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, organizowanie szkoleń i spotkań coachingowych dla szkoleniowców [trenerów],
publikowanie kwestionariuszy, testów, materiałów do samodzielnej pracy i nauki zdalnej.
(210)
(731)
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525032
(220) 2021 02 22
HUS MARCIN PLEXART, Luboń
(znak słowno-graficzny)
PleksiExpress.pl

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży
korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, nieprzetworzone żywice poliwęglanowe, tworzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, półprzezroczyste arkusze dwuścienne, wykonane z poliwęglanów, rury giętkie niemetalowe,
klosze na lampy [kominki], pudełka na słodycze, stojaki,
półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone
głównie z tworzywa sztucznego, stojaki wystawowe, półki
wystawowe, stojaki na telefony, stojaki na broszury [meble], stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, gabloty wystawiennicze, krzesła, stoły, meble do ekspozycji
produktów w punktach sprzedaży, witryny wystawowe,
stojaki na zegarki, 40 Obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie produktów syntetycznych,
Frezowanie, Szlifowanie, Laminowanie arkuszy z tworzyw
sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych
w celu produkcji form z tworzy w sztucznych, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Wytłaczanie tworzyw sztucznych, Polerowanie, Wycinanie szablonów.
(210)
(731)
(540)
(540)

525039
(220) 2021 02 22
OPTIMIPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Englibot

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja
[nauczanie].
525040
(220) 2021 02 22
MAD MOUNTAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) Way2Pay

(531) 02.09.15, 20.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do systemów rezerwacji,
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji za pomocą sieci łączności, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostarczanie informacji
za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Dostawca usług aplikacyjnych (ASP) obejmujący
oprogramowanie do użytku przy dokonywaniu rezerwacji i zarządzaniu nimi, Dostosowywanie oprogramowania
komputerowego do potrzeb klienta, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania i aplikacji do dokonywania rezerwacji i zarządzania
nimi, Udostępnianie strony internetowej zawierającej tymczasowe wykorzystanie oprogramowania nie do pobrania
do dokonywania rezerwacji i zarządzania nimi.
525042
(220) 2021 02 22
SZCZYGIEŁ MARIAN BIURO RACHUNKOWE MS,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Biuro Rachunkowe
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość administracyjna, Prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Rachunkowość, księgowość
i audyt, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz
przedsiębiorstw rolniczych, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Rachunkowość, Planowanie podatko-
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we [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trzecich,
Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, Zarządzanie rachunkowością.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) W E WAKACYJNY EKSPERT OSAT

525043
(220) 2021 02 23
PODGÓRNIAK KRZYSZTOF, Olsztyn
(znak słowno-graficzny)
wydawnictwo.model-hobby.pl

(531) 18.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Materiały do modelowania, Pasta do modelowania, Glina do modelowania, Tworzywa sztuczne
do modelowania, Masy specjalne do modelowania, Materiały do modelowania dla artystów, Wosk do modelowania
nie do celów stomatologicznych, Materiały przeznaczone
dla artystów, Pędzle do nanoszenia farb, Kleje do celów
majsterkowania, Kleje do użytku artystycznego, Artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, Książki, Książki informacyjne, Książki edukacyjne, Książki z obrazkami, 28 Zabawki, Zabawki drewniane, Zabawki modułowe, Zabawki
edukacyjne, Zabawki dla dzieci, Wieloczęściowe zabawki
konstrukcyjne, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki z tworzyw sztucznych,
Zabawki sprzedawane w formie zestawów, Zestawy modelarskie, Modele będące zabawkami, Zabawkowe hobbystyczne zestawy modelarskie, Modele z tworzyw sztucznych będące zabawkami, Modelowane figurki zabawkowe
z tworzyw sztucznych, 40 Drukowanie, Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie fotograficzne,
Drukowanie zdjęć, Drukowanie fotograwiury, Drukowanie
offsetowe, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie cyfrowe, Usługi drukowania, Drukowanie portretów, Drukowanie litograficzne, Drukowanie 3D, Usługi wykańczania druków, Wytrawianie fotograficzne druków, Drukowanie wzorów dla osób
trzecich, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Laminowanie, Laminowanie papieru, Laminowanie tworzyw sztucznych, Laminowanie arkuszy z tworzyw
sztucznych, Usługi składania druku, Introligatorstwo, Usługi
wykańczania druków [cięcie].
525044
(220) 2021 02 23
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH OSAT, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(531) 26.01.05, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie miejsca na stronach
internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, Usługi reklamowe
w zakresie turystyki i podróży, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej,
Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Marketing internetowy, Optymalizacja stron internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego
za pośrednictwem Internetu, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych,
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu
upraszczania transakcji biznesowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, 41 Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Usługi rozrywkowe
dostarczane przez Internet, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą
elektroniczną, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, in-
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nych niż do celów reklamowych, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast online
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Usługi w zakresie
publikowania online, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.
(210) 525045
(220) 2021 02 23
(731) NIECKARZ ANNA ZELEN, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) ZELEN
(510), (511) 44 Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Pielęgnacja urody,
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi
kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi manicure i pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci,
Usługi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit,
Usługi w zakresie makijażu, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami
do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi mikrodermabrazji.
(210) 525046
(220) 2021 02 23
(731) NIECKARZ ANNA ZELEN, Luboń
(540) (znak słowny)
(540) ZOA-MED
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe,
Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maści do celów kosmetycznych, Odżywki
do skórek wokół paznokci, Olejki do celów kosmetycznych,
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Preparaty do depilacji i golenia, Mydła
i żele, Preparaty do kąpieli, Preparaty do włosów, Kosmetyki
do pielęgnacji urody, Maseczki do twarzy i ciała, Oczyszczające maseczki do twarzy, Pianki do oczyszczania ciała, Płyny
pielęgnacyjne, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty złuszczające do twarzy
do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia rąk, Serum
do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Środki
do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żele do ciała, Produkty perfumeryjne, Kosmetyki w postaci kremów, Krem
pod oczy, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Krem
przeciwzmarszczkowy, Kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze],
Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Pomadki do ust, Esencje do pielęgnacji skóry, Toniki do skóry nielecznicze, Toniki
do użytku kosmetycznego, Mgiełki do ciała, Sole do kąpieli,
Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 10 Narzędzia medyczne do usuwania
brodawek [kurzajek] przez zamrażanie, Urządzenia do dermabrazji, Urządzenia do leczenia trądziku, Urządzenia do masażu, Urządzenia do leczenia cellulitu, Urządzenia do masażu
stóp, Urządzenia medyczne do poprawiania kondycji skóry
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wykorzystujące laser, Aparatura do mikrodermabrazji, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
Seminaria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody.
(210)
(731)
(540)
(540)

525047
(220) 2021 02 23
MAZUR BARTOSZ LITTLE THAI, Ełk
(znak słowno-graficzny)
Little Thai thai restaurant & sushi bar

(531) 02.05.18, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Restauracje oferujące dania
na wynos, Snack-bary, Stołówki, Usługi herbaciarni, Usługi
kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi świadczone przez bary
bistro, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia
w napoje, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi
restauracji sprzedających sushi, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Udostępnianie opinii na temat restauracji
i barów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Usługi
restauracji fast-food, Usługi restauracji serwujących tempurę,
Usługi restauracji z daniami ramen.
(210)
(731)
(540)
(540)

525048
(220) 2021 02 23
DMOWSKI DARIUSZ, Sopot
(znak słowno-graficzny)
rent40.pl

(531)

07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 24.17.01,
24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
43 Usługi w zakresie zakwaterowania.
(210)
(731)

525049
(220) 2021 02 23
ENTREPRISE W&K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) Sis Underwear
(510), (511) 5 Majtki higieniczne, Majtki menstruacyjne,
Majtki do celów higienicznych, Wkładki ochronne do majtek
[artykuły higieniczne], 25 Bielizna, Bielizna osobista, Bielizna
damska, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna dla kobiet.
(210)
(731)
(540)
(540)

525054
(220) 2021 02 23
KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów
(znak słowno-graficzny)
transforms SMART BEDS

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka,
Składane łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami], Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.
(210) 525056
(220) 2021 02 23
(731) KAMIŃSKI BOGDAN ABAR EKSPORT-IMPORT, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Transforms
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka składane, Regulowane łóżka,
Składane łóżka, Meble zawierające łóżka, Łóżka ze schowkiem [szufladami], Fotele rozkładane w łóżka, Łóżka składane dla dzieci.
525070
(220) 2021 02 22
TEAM UP RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TEAM UP RECRUITMENT
(510), (511) 35 Usługi: doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania wizerunku przedsiębiorstw, pośrednictwo pracy (w szczególności usługi polegające na: upowszechnianiu ofert pracy,
poszukiwaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, pośrednictwie w kontakcie pomiędzy potencjalnymi pracownikami a pracodawcami, analizie rynku pracy dla
przedsiębiorstw poszukujących pracowników), doradztwa
personalnego (w szczególności usługi polegające na: analizie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach, weryfikacji
kandydatów do zatrudnienia lub awansu w przedsiębiorstwach, wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania personelu), poradnictwa zawodowego (w szczególności usługi polegające na: udzielaniu pomocy przy podjęciu zatrudnienia
oraz przy wyborze zawodu lub miejsca pracy).
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(531) 27.05.01, 05.01.12, 26.02.07, 29.01.11
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

525081
(220) 2021 02 23
GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko
(znak słowno-graficzny)
klub na fali CLUB & LOUNGE & RESTAURANT

(531) 27.05.01, 05.01.12, 29.01.11, 26.02.07
(510), (511) 41 Usługi klubów nocnych [rozrywka], Nocne
kluby, Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych,
Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubów nocnych, 43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi
barów i restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

525086
(220) 2021 02 22
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ORANŻADA MUSUJĄCA fruubi smak pomarańczowy
witaminy: A+C+E porcja na 200 ml wody

(210)
(731)

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

525080
(220) 2021 02 23
GRABIANOWSKA MARTA, Boszkowo-Letnisko
(znak słowno-graficzny)
plaża na fali

(531) 27.05.01, 08.07.01, 05.07.11, 04.05.21, 29.01.15
(510), (511) 32 Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, proszki
do sporządzania napojów.
(210) 525088
(220) 2021 02 22
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Fruubi Oranżada musująca
(510), (511) 32 Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, proszki
do sporządzania napojów.
525089
(220) 2021 02 22
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) CYCLOTRIVEN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność dla
niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli, gum, lizaków.
525090
(220) 2021 02 22
AGRO OAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANTER

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.13, 26.01.16, 27.05.01, 26.11.25, 26.02.07,
29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej,
Prace biurowe, Handel i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz
prowadzona przez domy wysyłkowe i internet artykułami
z branży budowlanej, regulatorów energii oraz wyposażenia
i instalacji grzewczych do ogrzewania słonecznego, baterii
i ogniw słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania, pomp
ciepła oraz urządzeń stosowanych w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, handel urządzeniami i akcesoriami z branży
chemicznej.
(210) 525180
(220) 2021 02 24
(731) Vans, Inc., Costa Mesa, US
(552) (znak pozycyjny)
(540)

(540) TGD
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacje multimedialne, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja
nagrań wideo, Mastering płyt, Montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia
do prób [nagrywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, Lekcje śpiewu, Nauczanie, Nauczanie muzyki,
Nauka śpiewu, Nauka muzyki, Nauka tańca, Zapewnianie
szkoleń online, Zajęcia ze śpiewu, Usługi w zakresie edukacji
muzycznej, Usługi szkół, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie koncertów, Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Produkcja koncertów
muzycznych, Przedstawienia muzyczne, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez
grupy wokalne, Usługi rozrywkowe w postaci występów
koncertowych, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Impresariat artystyczny, Komponowanie muzyki dla osób trzecich,
Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie koncertami.
(210) 525223
(220) 2021 02 25
(731) OŁDYTOWSKI MATEUSZ, Supraśl
(540) (znak słowny)
(540) OTAKO STUDIO
(510), (511) 35 Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, 41 Fotografia, Montaż wideo,
Produkcja filmów, Nauczanie i szkolenia, Usługi w zakresie
animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie produktów, Projektowanie mebli, Projektowanie form,
Projektowanie wizualne, Projektowanie dekoracji wnętrz,
Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie audiowizualnych prac twórczych, Projektowanie szkła i produktów
szklanych, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, Programowanie animacji komputerowych, 44 Projektowanie krajobrazów, Projektowanie ogrodów i krajobrazów.
525231
(220) 2021 02 24
PULINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) nebulisek
(510), (511) 10 Nebulizatory, Nebulizatory do użytku medycznego i leczniczego, Inhalatory, Inhalatory do użytku
medycznego i leczniczego, Aparaty i instrumenty medyczne do podawania substancji medycznych i leczniczych
w postaci wziewnej, Akcesoria i części zamienne do nebulizatorów i inhalatorów, 44 Udzielanie informacji zdrowotnej,
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej
(210)
(731)

(531)
(571)

26.11.25, 26.03.23, 26.13.25
opis znaku: Znak jest znakiem pozycyjnym w postaci
elementu geometrycznego umieszczonego na boku
buta.
(510), (511) 25 Obuwie.
(210) 525211
(220) 2021 02 25
(731) NAZARUK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)

Nr ZT13/2021

Nr ZT13/2021
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za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Informacja
dotycząca terapii chorób układu oddechowego, Informacja
o nebulizacji i inhalacji.
(210) 525244
(220) 2021 02 26
(731) COTTON HOUSE JAKUBIAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Cotton House
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, w szczególności w obrocie bawełną, bawełną surową, bawełną do czyszczenia, bawełną
do celów medycznych, przędzą bawełnianą, odzieżą, Księgowość, Sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów włókienniczych, mebli, artykułów gospodarstwa domowego i wyrobów metalowych, Reklama, Usługi sekretarskie, 36 Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Wynajmowanie mieszkań, Biura nieruchomościowe.
525252
(220) 2021 02 25
KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ogorzele
(540) (znak słowny)
(540) aromacin
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa
uzupełniająca, premiks paszowy.

(210)
(731)

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

525254
(220) 2021 02 25
KONIUSZ MICHAŁ, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Sfera Intima

Środki do czyszczenia zębów, Masła do twarzy i ciała, Maski
do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji włosów, Toniki do twarzy [kosmetyki], Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Piorące do użytku w gospodarstwie domowym, Proszki do prania, Balsam
do ust, 5 Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne, Lecznicze balsamy, Olejki lecznicze, Borowina lecznicza, Borowina
do kąpieli, Balsamy do użytku medycznego, Balsamiczne
preparaty do celów medycznych, Antybakteryjne środki
do mycia rąk, Detergenty do celów medycznych, Chusteczki
nasączone płynami farmaceutycznymi, Intymne preparaty
nawilżające, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Majtki chłonne
dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne,
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mleko w proszku dla niemowląt, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Pomady do celów medycznych, Napary
lecznicze, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluszki dla niemowląt, Preparaty diagnostyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Szampony lecznicze, Środki dezynfekcyjne do leków higienicznych, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Tampony, Waciki
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Woda termalna, Wody mineralne do celów medycznych,
Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, Wazelina do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525271
(220) 2021 02 26
CHUPIKOV OLEKSANDR, Wrocław
(znak słowno-graficzny)
LavenderBear

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Olejki eteryczne, Zapachy, Środki zapachowe do celów domowych, Środki zapachowe do samochodów, Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do włosów, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Kosmetyki do paznokci, Środki czyszczące, Mydła,
Nielecznicze płyny do kąpieli, Szampony, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Żele do użytku kosmetycznego, Mleczka kosmetyczne,
Maseczki do skóry [kosmetyki], Peelingi złuszczające do ciała,
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Nielecznicze balsamy, Olejki nielecznicze, Olejki
toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Pianki [kosmetyki], Pianki do oczyszczania ciała, Pomadki do ust, Masła
do ciała, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów,
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525272
(220) 2021 02 26
RABSTEIN DOMINIK, Katowice
(znak słowno-graficzny)
YOU CLINIC

(531) 02.09.01, 02.09.14, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 42 Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 44 Usługi medyczne.
(210) 525276
(220) 2021 02 25
(731) SZOSTAK KRZYSZTOF DOORSY, Bielice
(540) (znak słowny)
(540) PREDATOR
(510), (511) 19 Drzwi i okna niemetalowe, drzwiowe: futryny,
ościeżnice, skrzydła i płyty niemetalowe, Drzwi płycinowe,
drzwi tłoczone, drzwi pełne i przeszklone do biur i mieszkań,
drzwi z izolacją termiczną i akustyczną dla hoteli, domów,
biur, pensjonatów, zakładów produkcyjnych, szpitali, obiektów handlowo-usługowych, Okienice niemetalowe, Ramy
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okienne niemetalowe, Okna szalówki, Okładziny drewniane,
Okładziny i okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okna witrażowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi i okien, Klamki
do drzwi i okien niemetalowe.
(210) 525278
(220) 2021 02 26
(731) GÓRECKA MAGDALENA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DR MOLLIN
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne.
(210)
(731)
(540)
(540)

525282
(220) 2021 02 26
WĘGŁOWSKI ŁUKASZ, Szczecin
(znak słowno-graficzny)
WĘGŁOWSKI KANCELARIA ADWOKACKA

Nr ZT13/2021

do smarowania, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe,
Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nielecznicze
wyroby cukiernicze, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek,
Pasty czekoladowe [do smarowania], Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Preparaty na bazie kakao, Preparaty z kakao,
Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze
czekoladowe, Słodycze gotowane, Słodycze nielecznicze,
Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze
słodzone ksylitolem, Słodycze zawierające owoce, Smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Sos czekoladowy, Sosy,
Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające
orzechy, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne,
Wyroby z kakao, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Żelki.
(210)
(731)
(540)
(540)

525285
(220) 2021 02 27
MOLLER ANNA MERAKI, Luboń
(znak słowno-graficzny)
MERAKI Power and Passion

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo prawne.
525283
(220) 2021 02 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dżemolada

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.01
(510), (511) 29 Desery owocowe, Dżemy, galaretki, kompoty, pasty owocowe, Kandyzowane owoce, Kandyzowane
przekąski owocowe, Kompozycje owoców przetworzonych,
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
Konserwy z owocami, Krojone owoce, Marmolada, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów,
Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Owoce
aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane,
Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do smarowania,
Pasta z owoców, Pasty do smarowania składające się głównie
z owoców, przetworzone owoce, pokrojone owoce, Proszki
owocowe, Przeciery owocowe, Przekąski na bazie owoców,
Przekąski z owoców, Przetwory owocowe [dżemy], Sałatki
owocowe, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie
nadzienia z owoców, 30 Artykuły żywnościowe zawierające
czekoladę [jako podstawowy składnik], Budynie deserowe,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe desery [na bazie
czekolady], Gotowe sosy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe

(531)

26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria, 25 Obuwie, Odzież.
(210)
(731)
(540)
(540)

525289
(220) 2021 02 27
CHOJNOWSKA WIOLETA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
CENTRUM ORTOPEDYCZNO PROTETYCZNE

(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej artykułów ortopedycznych i protetycznych,
urządzeń ortopedycznych, wózków inwalidzkich, napędów
do wózków inwalidzkich, łóżek do celów leczniczych, kul inwalidzkich, protez, ortez, peruk, pończoch uciskowych, wkładek ortopedycznych, obuwia ortopedycznego, szyn ortopedycznych, kołnierzy ortopedycznych, balkoników.
(210)
(731)
(540)
(540)

525295
(220) 2021 02 28
WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie
(znak słowno-graficzny)
LAKEMAN

Nr ZT13/2021
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.04.04, 03.04.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy
i środki transportu, Pojazdy do poruszania się po wodzie, Pojazdy do użytku w wodzie, Pojazdy wodne, Wodne pojazdy,
39 Transport, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi wynajmu związane z transportem
i magazynowaniem, Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi przewozu, Czarterowanie łodzi, Czarterowanie pojazdów do transportu, Czarterowanie
statków, Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, Organizacja transportu powietrznego, morskiego
i lądowego, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, Organizowanie transportu, Organizowanie transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, Organizowanie transportu i podróży,
Transport drogowy, Transport i dostawy towarów, Transport
lądowy, Transport łodziami, Usługi prowadzenia pojazdów,
Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu
samochodami silnikowymi, Usługi transportu statkami, Usługi transportu żaglówkami, Usługi w zakresie organizowania
transportu, Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, Usługi w zakresie organizowania transportu wodnego, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi w zakresie transportu drogowego.
(210)
(731)
(540)
(540)

525299
(220) 2021 03 01
JABŁOŃSKA-WAWRZYNIUK MAŁGORZATA, Gdańsk
(znak słowno-graficzny)
FUNKY STUDIO

(531) 26.03.03, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.
(210)
(731)
(540)
(540)

525316
(220) 2021 03 01
ADAMKIEWICZ ADA SNY, Łódź
(znak słowno-graficzny)
SNY VISION
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(540) MORSOWAEM

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska,
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież wierzchnia
dla kobiet i mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt
i chłopców, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież sportowa,
Odzież wieczorowa, Odzież treningowa, Odzież do spania,
Sukienki, Suknie, T-shirty, Koszulki, Bluzy, Bluzki, Spódnice,
Koszule, Spodnie, Bielizna damska, Bielizna męska, Bielizna
dziecięca, Kurtki, Paski [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy.
525319
(220) 2021 03 01
SILESIA AUTO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMERYKA CARS
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty czyszczące do samochodów, Środki
zapachowe do samochodów, Woski samochodowe, Środki do polerowania samochodów, Płyny do spryskiwaczy
do szyb samochodowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie samochodów i części do samochodów, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat
sprzedaży samochodów, Usługi importowo-eksportowe
w zakresie samochodów, 37 Naprawy, obsługa i konserwacje
samochodów, Czyszczenie samochodów, Usługi w zakresie
odnawiania samochodów, Wulkanizacja opon samochodowych, Strojenie silników samochodowych, Instalowanie wyposażenia samochodów.
(210) 525321
(220) 2021 03 01
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., Budapeszt, HU
(540) (znak słowny)
(540) RAMIBETA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

525325
(220) 2021 02 26
Societé des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(znak słowno-graficzny)
SUNDY

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Apaszki, Apaszki
[chustki], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bermudy
(szorty), Bermudy, Bandany na szyję, Bezrękawniki, Bielizna
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Bikini, Biustonosze
dla karmiących matek, Odzież.
(210) 525317
(220) 2021 02 26
(731) SZYMAŃSKI MIKOŁAJ, Górki Małe
(540) (znak słowno-graficzny)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 30 Czekolady, słodycze, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe.
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525369
(220) 2021 03 02
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O.FLOOR

(210)
(731)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 19 Podłogi winylowe.
525377
(220) 2021 03 01
JURAJSKI AGRO FRESH PARK SPÓŁKA AKCYJNA,
Kościelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAFP JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A.

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynkowe,
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży towarów dla
osób trzecich, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
36 Dzierżawa gospodarstw rolnych, Zarządzenie nieruchomościami, 39 Pakowanie towarów, 42 Badania naukowe, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich.
525379
(220) 2021 03 02
EURO EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euro Eko Serwis

(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 39 Odbiór, transport i składowanie zużytych
tłuszczy spożywczych, 40 Przetwarzanie zużytych tłuszczy
spożywczych, recykling odpadów.
525380
(220) 2021 03 01
4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)

Nr ZT13/2021

(540) BIOTEKA NATURALNE SKŁADNIKI

(531) 05.03.20, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów
medycznych, Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust,
Chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego[pranie], Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Drewno zapachowe, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Esencje eteryczne, Farby do brody, Farby do włosów,
Kadzidełka, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych,
Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do rzęs, Kosmetyki, Krem do butów, Kremy kosmetyczne,
Kremy wybielające do skóry, Krochmal do prania, Lakiery
(środki do usuwania), Lakiery do paznokci, Maski kosmetyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydło do golenia, Mydła przeciwpotowe do stóp, Naklejane ozdoby do paznokci,
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Odżywki do włosów,
Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do perfum i zapachów, Olejki eteryczne, Ołówki do brwi, Paski odświeżające
oddech, Piżmo [wyroby perfumeryjne], Płyny do pielęgnacji
włosów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub
dezodoryzacji, Płyny po goleniu, Pomadki do ust, Pomady
do celów kosmetycznych, Preparaty do czyszczenia protez
zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji,
Preparaty do golenia, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do odbarwiania,
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do polerowania, Preparaty do prania, Preparaty do prostowania włosów,
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej, Produkty
do odświeżania oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe mydła, Puder do twarzy, Pumeks, Roztwory do szorowania, Rzęsy sztuczne, Saszetki zapachowe
do bielizny, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze,
Suche szampony, Sztuczne paznokcie, Środki czyszczące
do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do czyszczenia
zębów, Środki ścierne i polerskie, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Waciki
do celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych,
Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda utleniona
do celów kosmetycznych, Wosk do depilacji, Wybielacze
[odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Wybielacze stosowane w pralnictwie, Zestawy kosmetyków, Żele do masażu,
inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów,
Żele oczyszczające, Żele pod prysznic, 5 Balsamy do użytku medycznego, Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza,
Chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, Dezodoranty. inne niż dla ludzi lub zwierząt, Dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, Drewno cedrowe
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jako środek odstraszający owady, Kadzidełka do odstraszania
owadów, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze preparaty
toaletowe, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Materiały do plombowania zębów, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluszki dla niemowląt, Plastry
do celów medycznych, Plastry, Plastry, Płyny do pielęgnacji
skóry [lecznicze], Podpaski higieniczne, Preparaty do kąpieli
do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powietrza,
Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty przeciw molom, Preparaty terapeutyczne
do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Sole do kąpieli do celów
medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Suplementy diety
dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy diety zawierające drożdże,
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany,
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witaminowe w postaci plastrów,
Środki odkażające, Środki odstraszające owady, Tampony,
Toniki do celów medycznych, Trociczki do odymiania, Wazelina do celów medycznych, Wosk dentystyczny, Żywność
dla niemowląt, 35 Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi marketingowe, Usługi
reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi.
525399
(220) 2021 03 02
KALLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KALLA

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.02.01, 26.02.07, 29.01.03, 29.01.06, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług,
Leasing pracowniczy, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 37 Spawanie konstrukcji stalowych do celów
budowlanych, Instalacja rurociągów przemysłowych, Serwis
urządzeń elektronicznych, 40 Spawanie, Wynajem aparatury
do spawania, 42 Usługi w zakresie badań technicznych, Kontrola jakości.
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525401
(220) 2021 03 02
ARCH-DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCH DOM DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531)

26.04.04, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości,
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestowanie
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie
wynajmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Wynajem budynków, Wynajem
domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], 37 Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie
domów, Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi zarządzania
budową, Zarządzanie projektem budowy, 42 Opracowywanie
projektów budowlanych, Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków,
Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi
projektowe związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie
projektowania budynków.
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525402
(220) 2021 03 02
ARCH-DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCH DOM DEVELOPMENT
(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.07,
26.04.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości,
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie
i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości
w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi
wynajmu mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem domów
do wynajęcia, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi,
Wynajem nieruchomości, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 37 Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa części budynków, Budowa
domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Usługi zarządzania budową,
Zarządzanie projektem budowy, 42 Opracowywanie projektów budowlanych, Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków,
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Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi
projektowe związane z nieruchomościami, Usługi w zakresie
projektowania budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

525409
(220) 2021 03 02
HENAN SUNHO GROUP CO., LTD., Yongcheng, CN
(znak słowno-graficzny)
SUNHO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 28.03.99
(510), (511) 6 Folia aluminiowa, Sztabki aluminiowe, Drut
aluminiowy, Aluminium [glin], Rudy metali, Drobne wyroby
metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Przewody rurowe metalowe, Blacha [płyty, arkusze], Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Drobnica metalowa
do budynków, Drobnica metalowa do drzwi, Drobne wyroby
żelazne do budynków.
(210)
(731)
(540)
(540)

525422
(220) 2021 03 02
JTJ SPÓŁKA AKCYJNA, Trzęsacz
(znak słowno-graficzny)
JURAJSKI PSTRĄG

(531)

29.01.12, 03.09.01, 03.09.10, 03.09.24, 01.15.24, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 29 Pstrągi, nieżywe, Ryby, Kawior, Filety rybne,
Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby, owoce morza
i mięczaki, nieżywe, 31 Pstrągi żywe, Ryby żywe, Ikra rybia
do wylęgu, Ikra rybia, 43 Przygotowywanie posiłków, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 44 Usługi w zakresie akwakultury, Usługi
hodowli ryb.
(210) 525427
(220) 2021 03 02
(731) BRANDENBURG JAKUB, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540)
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(531)

29.01.15, 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.09
(510), (511) 25 Odzież.

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

525428
(220) 2021 03 02
BRANDENBURG JAKUB, Łódź
(znak słowno-graficzny)
BG BRANDENBURG COUTURE

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.07, 26.11.10
(510), (511) 25 Odzież.

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

525438
(220) 2021 03 02
PAWLUŚ MICHAŁ, Przysieki
(znak słowno-graficzny)
WolniSlowianie.pl
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riałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525456
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK KORAL
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210)
(731)
(540)
(540)

525460
(220) 2021 03 03
LASOCKA ZOFIA, Kobyłka
(znak słowno-graficzny)
IMAGO

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.02, 05.01.03,
05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 45 Usługi serwisów społecznościowych online.
(210)
(731)
(540)
(540)

525446
(220) 2021 03 03
KOWALEWSKI ŁUKASZ INFO, Łódź
(znak słowno-graficzny)
PIZZANOVA

(531) 29.01.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 525454
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK LAZUR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Informacja
handlowa, 39 Transport towarów, Składowanie, Pakowanie,
Magazynowanie, Konfekcjonowanie towarów.
(210) 525455
(220) 2021 03 03
(731) TRANSBUD NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Reda
(540) (znak słowny)
(540) EKOGROSZEK SZAFIR
(510), (511) 4 Paliwa stałe, Węgiel, Koks, Brykiety drzewne,
Brykiety węglowe, Ekogroszek, Pelet, Podpałki, 35 Sprzedaż
hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów,
podpałek, Usługi w zakresie promocji towarów, Marketing,
Reklama, Reklama internetowa, Rozpowszechnianie mate-

(531) 26.02.01, 26.13.25, 03.13.24, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputery typu all in one do stosowania
na stanowiskach kasowych, w szczególności w sklepach i restauracjach, Komputery typu all in one do stosowania jako
terminale kuchenne, Komputery typu all in one do stosowania jako sprawdzarki cen w supermarketach, Komputery
typu all in one do rejestracji czasu pracy, Komputery typu
all in one do kontroli dostępu, Komputery typu all in one
jako urządzenia zintegrowane z czytnikiem kodów kreskowych, Komputery typu all in one do stosowania jako kioski
informacyjne, Komputery typu all in one do obsługi maszyn
i urządzeń, Komputery typu all in one do stosowania jako
systemy informacji i rozrywki dla pacjentów, Komputery
typu all in one do stosowania jako systemy kolejkowe, Komputery typu all in one do udzielania informacji o dostępności
sal konferencyjnych i ich statusie, Komputery typu all in one
stosowane jako systemy do wyświetlania reklam i informacji produktowych, Komputery typu all in one do stosowania
jako przemysłowe terminale komputerowe, Komputery typu
all in one do stosowania jako panele PC w zakładach produkcyjnych, Komputery typu all in one do stosowania jako
terminale do sterowania domem, Komputery typu all in one
do stosowania jako kasy samoobsługowe w supermarketach, Wszystkie wyżej wymienione towary są komputerami
stacjonarnymi (nie-mobilnymi), Peryferyjne urządzenia komputerowe, Uchwyty do mocowania monitorów, terminali
płatniczych, drukarek, terminali kasowych.
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525477
(220) 2021 03 02
KRIO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIO SERWIS

(210)
(731)

Nr ZT13/2021

(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(210)
(731)
(540)
(540)

525485
(220) 2021 03 02
KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(znak słowno-graficzny)
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.

(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 37 Spawanie, montaż, naprawa, remont: rurociągów, sprężarek, silników spalinowych, elektrycznych, maszyn
przemysłowych, instalacji elektrycznych, oświetleniowych,
technologicznych.
525478
(220) 2021 03 02
KRIO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Odolanów
(540) (znak słowny)
(540) KRIO-SERWIS
(510), (511) 37 Spawanie, montaż, naprawa, remont: rurociągów, sprężarek, silników spalinowych, elektrycznych, maszyn
przemysłowych, instalacji elektrycznych, oświetleniowych,
technologicznych.
(210)
(731)

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

525480
(220) 2021 03 02
KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(znak słowno-graficzny)
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.

(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(210)
(731)
(540)
(540)

525486
(220) 2021 03 02
SZAFRAN JAROSŁAW MILEO, Wągrowiec
(znak słowno-graficzny)
mileo baby

(531) 01.15.15, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Paliwa (również
spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, Świece i knoty do oświetlenia, 12 Pojazdy, Urządzenia do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży.
(210)
(731)
(540)
(540)

525482
(220) 2021 03 02
KORPYSA OSKAR, Gryfów Śląski
(znak słowno-graficzny)
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Spodnie dziecięce, Buty
dziecięce, Obuwie dla dzieci, Koszulki dla dzieci, Wyprawki
dziecięce [odzież], Czepki damskie, dziecinne, Majtki dziecięce
[odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Pajacyki dla dzieci [odzież],
Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Skarpetki
dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony dla niemowląt
i małych dzieci, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Koszulki
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci,
Odzież niemowlęca, Body niemowlęce, Sandały niemowlęce,
Botki niemowlęce, Bielizna dla niemowląt, Wyprawki dla niemowląt, Obuwie dla niemowląt, Buty dla niemowląt, Powijaki
dla niemowląt, Majtki dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla
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niemowląt, Dziane buty dla niemowląt, Śliniaki dla niemowląt [niepapierowe], Dolne części strojów niemowlęcych, Buciki dla niemowląt z wełny, Ubranka do wózka [kombinezony
niemowlęce], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych,
Czapki wełniane, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bandany na szyję, Bluzki, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Chustki [apaszki], Chustki
na głowę, Chusty noszone na ramionach, Chusty na głowę,
Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę, Czapeczki na przyjęcia [odzież], Długie kurtki, Dolne części ubrań [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Getry, Golfy, Kamizelki, Kolanówki,
Skarpetki, Skarpetki wełniane, Skarpetki sportowe, Skarpetki
antypoślizgowe, Skarpetki i pończochy, Skarpetki z palcami,
Skarpetki noszone jako kapcie, Pieluchomajtki [odzież], Szaliki
rurkowe jako kominy na szyję, Body [odzież], Bielizna damska
typu body, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Kurtki bluzy, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe
z kapturem, Krótkie bluzeczki do talii, Sukienka na szelkach
do noszenia na bluzkę, Bluzy sportowe, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spodnie wierzchnie,
Spodnie dresowe, Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie nieprzemakalne, Spodnie sztruksowe, Krótkie spodnie, Spodnie
ciążowe, Spódnico-spodenki, Spodnie od dresu, Spodnie
do piżamy, Kostiumy ze spódnicą, Spodnie pumpy [alladynki], Wygodne luźne spodnie, Spodnie ze stretchu, Spodnie
do ćwiczeń fizycznych, Taśmy do spodni pod stopy, Kaftany,
Czapki dziane, Daszki czapek, Czapki z daszkiem, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki bez daszków, Czapki [nakrycia głowy),
Czapki z pomponem, Daszki do czapek, Czapeczki z węzełkiem, Czapki jako nakrycia głowy, Rampersy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: odzież dziecięca, spodnie dziecięce, buty dziecięce, obuwie dla dzieci, koszulki dla dzieci, wyprawki dziecięce [odzież],
czepki damskie, dziecinne, majtki dziecięce (odzież], nakrycia
głowy dla dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], odzież dla małych dzieci, letnie ubranka dla dzieci, odzież wierzchnia dla
dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, skarpetki dla niemowląt
i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, kostiumy do użytku podczas
dziecięcych zabaw przebieranych, koszulki zapinane w kroku
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, odzież niemowlęca, body niemowlęce, sandały niemowlęce, botki niemowlęce, bielizna dla niemowląt, wyprawki dla niemowląt, obuwie
dla niemowląt, buty dla niemowląt, powijaki dla niemowląt,
majtki dla niemowląt, odzież wierzchnia dla niemowląt, dziane buty dla niemowląt, śliniaki dla niemowląt [niepapierowe],
dolne części strojów niemowlęcych, buciki dla niemowląt
z wełny, ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], śliniaki dla niemowląt z tworzyw sztucznych, czapki wełniane,
apaszki, apaszki [chustki], artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bluzy dresowe, chustki [apaszki], chustki na głowę, chusty noszone na ramionach, chusty na głowę, chusty [odzież], chusty,
szale na głowę, czapeczki na przyjęcia [odzież], długie kurtki,
dolne części ubrań [odzież], dżinsy, eleganckie spodnie, getry, golfy, kamizelki, kolanówki, skarpetki, skarpetki wełniane,
skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki i pończochy, skarpetki z palcami, skarpetki noszone jako kapcie,
pieluchomajtki [odzież], szaliki rurkowe jako kominy na szyję,
body [odzież], bielizna damska typu body, śpioszki, pajacyki,
śpioszki, pajacyki [odzież], kurtki bluzy, bluzy polarowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem, krótkie bluzeczki do talii, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, bluzy
sportowe, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie,
spódnice, spodnie wierzchnie, spodnie dresowe, spodnie
przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie sztruk-

75

sowe, krótkie spodnie, spodnie ciążowe, spódnico-spodenki,
spodnie od dresu, spodnie do piżamy, kostiumy ze spódnicą,
spodnie pumpy [alladynki], wygodne luźne spodnie, spodnie
ze stretchu, spodnie do ćwiczeń fizycznych, taśmy do spodni
pod stopy, kaftany, czapki dziane, daszki czapek, czapki z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki bez daszków, czapki,
[nakrycia głowy], czapki z pomponem, daszki do czapek, czapeczki z węzełkiem, czapki jako nakrycia głowy, rampersy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525495
(220) 2021 03 03
PRZEWOŹNIK GRAŻYNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Dracula

(531) 03.07.23, 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi barów i restauracji.
(210)
(731)
(540)
(540)

525496
(220) 2021 03 03
KLONOWSKI KRZYSZTOF, Kaźmierz
(znak słowno-graficzny)
KidsApp

(531) 01.15.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje,
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych,
Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania
na smartfony, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami.
525499
(220) 2021 03 03
SOCHACKA KAROLINA, Warszawa;
MAŁEK-KOWALSKA JUSTYNA, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WW LUXURY CLOTHING
(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież dla chłopców,
Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież
męska, damska i dziecięca, 35 Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 42 Projektowanie dodatków
odzieżowych, Usługi w zakresie projektowania odzieży.
(551) wspólne prawo ochronne
525501
(220) 2021 03 03
JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brwinów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOOB CYCLES
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.05, 09.07.25
(510), (511) 12 Rowery, 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.
525503
(220) 2021 03 03
SWEDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Dorotka
(510), (511) 28 Biżuteria dla lalek, Akcesoria dla lalek, Akcesoria do ubranek dla lalek, Butelki do karmienia lalek, Domki dla
lalek, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Zestawy zabawkowe dla lalek, Wózki dla lalek, Wózki spacerowe do zabawy, Akcesoria do mebelków dla lalek, Kostiumy dla lalek,
Lalki, Lalki do zabawy, Lalki pluszowe, Lalki (pokoiki dla -), Lalki porcelanowe, Lalki szmaciane, Lalki szmaciane wypełnione
grochem, Lalki w stylu europejskim, Lalki z głową na sprężynie, Łóżeczka dla lalek, Łóżka dla lalek, Meble do domków dla
lalek, Mówiące lalki, Pokoje dla lalek, Pokoiki dla lalek, Ubranka dla europejskich lalek, Ubranka dla lalek.
(210)
(731)

525520
(220) 2021 03 04
NOWAK-TRZĘSIOK MAGDALENA KREATOWNIA,
Dobrodzień
(540) (znak słowny)
(540) KREATOWNIA
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], Dostarczanie informacji handlowych
konsumentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
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klamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne związane
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe
sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień
online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online, 41 Szkolenia edukacyjne, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie projektowania, Pokazy [szkolenia] technik malowania
i dekoracji, Szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], Edukacja [nauczanie], Edukacja (informacje o -), Organizowanie seminariów związanych z edukacją, 42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów,
Badanie jakości produktów, Kontrola jakości towarów i usług,
Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania produktu,
Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo], Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, Usługi w zakresie projektowania produktów, Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo
przemysłowe i projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputerowo.
(210)
(731)
(540)
(540)

525522
(220) 2021 03 03
WOLAŃCZYK MICHAŁ SHG GROUP, Straszęcin
(znak słowno-graficzny)
gorzko slodko GORZKOISLODKO.PL

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 11.03.04,
26.13.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie:
kawy, herbaty, cukru, mleka, śmietany, słodyczy, przypraw,
ziół przyprawowych, olei jadalnych, owoców suszonych, bakalii, orzechów, produktów dietetycznych, kasz, mąk.
(210)
(731)

525526
(220) 2021 03 04
NORDHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORDHEIM AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ

(531)

29.01.13, 27.05.01, 26.13.25, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie promocji usług
maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, 36 Obrót finansowymi instrumentami pochodnymi,
Obrót papierami wartościowymi, Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Obrót opcjami papierów
wartościowych na rzecz innych, Pośrednictwo w zakresie
instrumentów finansowych, Zarządzanie papierami wartościowymi, Zarządzanie portfelami papierów wartościowych,
Usługi w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, Usługi
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz inwestorów indywidualnych, Usługi obrotu papierami wartościowymi, Doradztwo w sprawach papierów wartościowych,
Udzielanie skomputeryzowanych informacji dotyczących
papierów wartościowych.
(210) 525543
(220) 2021 03 03
(731) ZAGÓRSKI JACEK FHU ZA-GÓRSKI, Zakopane
(540) (znak słowny)
(540) SEKRET PIZZERA
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, Ser cheddar, Ser mieszany, Ser twardy.
(210)
(731)
(540)
(540)

525560
(220) 2021 03 04
SZYMBORSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DOM POGRZEBOWY SZYMBORSCY 1985

(531)

27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 25.01.09, 26.13.25, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii
pogrzebowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji,
Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące
kremacji, Usługi religijne, Usługi kremacyjne, Usługi mumifikacji, Usługi w zakresie balsamowania.
525565
(220) 2021 03 04
ALERGO-MED SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) ALERGO-MED
(510), (511) 42 Badania naukowe do celów medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne.
(210)
(731)

(210) 525567
(220) 2021 03 04
(731) BORUCKA BEATA MB, Radzymin
(540) (znak słowny)

77

(540) SILVER TV
(510), (511) 9 Filmy do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Nagrania multimedialne, Publikacje elektroniczne, 35 Produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, Udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi w zakresie promocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Impresariat
w działalności artystycznej, Reklama, Reklamy telewizyjne,
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji internetowej, Emisja telewizyjna, Przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Nadawanie cyfrowych treści audio, Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Transmisja strumieniowa telewizji przez
Internet, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
Transmisja danych i nadawanie danych, Przesyłanie informacji drogą on-line, Usługi emisyjne w zakresie telewizji
opartej na protokole internetowym (IPTV), 41 Rozrywka,
Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Prezentowanie
programów telewizyjnych, Produkcja filmów dla telewizji,
Produkcja programów telewizyjnych, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Usługi rozrywkowe
zapewniane przez telewizję, Udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Usługi związane
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Informacja o rozrywce, Montaż filmów, Montaż programów telewizyjnych,
Usługi reporterskie, Wynajmowanie studiów filmowych, Pisanie scenariuszy, Usługi związane z pisaniem scenariuszy,
Prezentacja koncertów, Organizacja i prezentacja widowisk,
Udostępnianie treści audio on-line nie do pobrania.
525568
(220) 2021 03 04
WĄSIK DARIUSZ AGENCJA TATULO,
Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Ca’rerra
(510), (511) 1 Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie
zmienione nawozy złożone, Mieszanki nawozów, Mieszanki
nawozów o spowolnionym uwalnianiu, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako
nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych
i mikroorganizmów do nawożenia kompostu, Mieszanki
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy azotowe, Nawozy bez zawartości chloru,
Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do gleby
i ziemi doniczkowej, Nawozy do trawy, Nawozy do użytku
domowego, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy i użyźniacze, Nawozy mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla
ogrodnictwa, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, Nawozy z dużą ilością substancji
odżywczych, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy złożone, Preparaty do nawożenia, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie.
(210)
(731)

525572
(220) 2021 03 04
ZAWODNY-ZBROJA AGNIESZKA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) CENTRUM BOKSU I KICKBOXINGU KRAKÓWZABIERZÓW

(531) 02.07.02, 02.07.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(210) 525573
(220) 2021 03 04
(731) KONAROWSKI ARKADIUSZ, Grójec
(540) (znak słowny)
(540) ELEKTROTEKA
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elektryczności, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Pompy, kompresory
i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Silniki, układy napędowe
i części maszyn oraz urządzenia sterujące do obsługi maszyn
i silników, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Generatory
prądu, Maszyny do wytwarzania prądu, Prąd (Generatory -),
Prądnice, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowania w przemyśle, Szczęki życia [nożyce ratunkowe
z napędem elektrycznym], Zestawy generatorów elektrycznych, Automaty do sprzedaży, Maszyny rozpylające, Automatyczne dozowniki detergentów do prania, Automatyczne
maszyny dozujące, Dozowniki kleju sterowane mechanicznie, Dozowniki smaru z napędem elektrycznym do maszyn,
Dozowniki taśmy klejącej (maszyna), Dystrybutory paliw dla
stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, Dysze paliwowe, Elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, Jednopunktowe smarownice elektryczne,
Maszyny do dozowania mydła, Maszyny dozujące [inne niż
automaty sprzedające], Maszyny smarujące, Maszyny z gumą
do żucia, Opryskiwacze [maszyny], Pistolet elektryczny
do kleju, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, Pistolety
do kleju termotopliwego, Automaty do sprzedaży znaczków,
Automaty sprzedające chłodnicze, Automaty sprzedające
na żetony, Automaty sprzedające (Uruchamiane monetami -),
Akcesoria rozpylające [części maszyn], Atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, Automatyczne rozpylacze do farby elektrostatycznej, Dysze,
które są częściami elektrycznie sterowanych rozpylaczy, Dysze rozpylające będące częściami maszyn, Elektryczne pistolety natryskowe, Elektryczne rozpylacze w postaci plecaków
do noszenia na plecach, Farby (Rozpylacze do -), Głowice
natryskowe [części maszyn], Malowanie (Pistolety do -), Maszyny do malowania z pistoletami do malowania, Maszyny
do rozpylania plazmy, Maszyny natryskujące beton, Maszyny
rozpylające farbę, Maszyny rozpylające na baterie, Opryskiwacze do montowania na przyczepach, Opryskiwacze
do montowania na traktorach, Opryskiwacze [maszyny]
do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze,
Opryskiwacze rolnicze, Opryskiwacze upraw, Alternatory
elektryczne, Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Aparatura do dostarczania energii [generatory], Awaryjne
generatory prądotwórcze, Awaryjne generatory prądu, Dy-
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nama do rowerów, Elektrownia, Elektryczne generatory dieslowe, Generatory, Generatory do turbin wiatrowych, Generatory elektrostatyczne, Generatory elektryczne do statków,
Generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory elektryczne korzystające z energii geotermalnej, Generatory energii elektrycznej napędzane energią
wiatru, Generatory gazów obojętnych [maszyny], Generatory
prądu przemiennego [alternatory], Generatory prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, Generatory prądu wykorzystujące ciepło odpadowe, Hydrauliczne narzędzia ratownicze, Hydrauliczne tarany
rozsuwane [do celów awaryjnych i ratowniczych], Narzędzia
wyważeniowe [narzędzia elektryczne], Nożyce hydrauliczne
[do celów awaryjnych i ratowniczych], Piły ratownicze [narzędzia elektryczne], Pneumatyczne worki podnoszące [do celów awaryjnych i ratowniczych], Rozwieracze hydrauliczne
[do celów awaryjnych i ratowniczych], Tarany [hydrauliczne],
Maszyny do szycia do wyrobów włókienniczych i skóry, Maszyny drukujące i zszywające, Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Maszyny
i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki
powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia
o napędzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny
odlewnicze i do formowania, Maszyny powlekające, Młyny
i rozdrabniarki, Obrabiarki, Sortowniki odpadów, Urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, Aeratory, Aeratory cieczy [maszyny], Aparatura do grawerowania do użytku w produkcji
paneli wyświetlających, Automaty do zdejmowania i zakładania opon, Centra rotacyjne [maszyny], Ciągadła do ciągarek, Ciągarki [maszyny do ciągnienia na zimno], Ciągarki, Dezyntegratory [do przetwarzania chemicznego], Automatyczne maszyny do szycia, Czytniki taśm do użytku wraz z hafciarkami, Elektryczne maszyny do szycia, Hafciarki, Instalacje
do maszyn do szycia, Kopyta szewskie [części maszyn], Maszynowe kopyta szewskie do wyrobu obuwia, Maszyny
do cerowania, Maszyny do obrębiania, Maszyny do robienia
dziurek na guziki, Maszyny do szycia, Maszyny do szycia
do użytku domowego, Maszyny do wyrobu obuwia, Maszyny do zszywania, Maszyny do zwijania szpuli, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Napędy [Pedały -] do maszyn
do szycia, Przemysłowe maszyny do szycia, Przemysłowe
zrobotyzowane maszyny do szycia, Szpulki do maszyn
do szycia, Klisze drukarskie [niesensybilizowane], Klisze drukarskie, Klisze do druku fleksograficznego, Głowice drukujące
do maszyn drukarskich na atrament, Etykieciarki, Drukarskie
maszyny offsetowe, Drukarskie (Wałki -) do maszyn, Drukarki
UV, Drukarki wytłaczające, Drukarki uderzeniowe [maszyny],
Drukarki kodów kreskowych [maszyny], Drukarki offsetowe,
Drukarki druku wklęsłego, Długopisy do druku 3D, Cylindry
drukarskie, Cylindry do użytku w maszynach drukarskich,
Bindownice [maszyny], inne niż do użytku biurowego, Automatyczne urządzenia do segregowania arkuszy, Arkusze
na fleksograficzne klisze drukarskie, Aplikatory etykiet [inne
niż do użytku biurowego], Piły o napędzie innym niż ręczny,
Wiertarki o napędzie innym niż ręczny, Arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, Automatyczne maszyny tnące, Automatyczne szlifierki, Bruzdownice
[obrabiarki], Brzeszczoty pił do metalu do maszyn, Cęgi [maszyny], Centra gwintujące [maszyny], Centra obróbki metali,
Centra obróbkowe, Cięcie łukiem elektrycznym (Urządzenia
do -), Czopiarki, Diamenty szklarskie będące częściami maszyn, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dłutownice
[do obróbki metalu], Dyski ścierne do szlifierek z napędem
elektrycznym, Dysze do cięcia płomieniowego, Dziurkarki
do końcowego dziurkowania części, Dziurkarki [do obróbki
metalu], Brzeszczoty do pił maszynowych, Brzeszczoty do pił
tarczowych, Brzeszczoty do pił wyrzynarek [części do ma-
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szyn], Brzeszczoty pił [części maszyn], Brzeszczoty pił
do użytku z elektronarzędziami, Brzeszczoty pił segmentowych do maszyn, Brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, Brzeszczoty pił taśmowych do maszyn,
Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe,
Frezarki do drewna, Hydrauliczne piły cierne druciane, Łańcuchy do pił, Maszyny do ustawiania zębów pił do drewna,
Narzędzia piłujące do użytku z piłami, Obrabiarki do piłowania, Ostrza do pił tarczowych [maszyny], Pilarki do drewna,
Piłki do metali [maszyny], Piły do metalu [maszyny], Bezprzewodowe wiertarki elektryczne, Diamentowe wiertła do maszyn, Elektryczne, przenośne maszyny wiertnicze, Elektryczne świdry do lodu do użytku przy łowieniu ryb w przeręblach, Głowice wiertarskie [części maszyn], Karbidowe końcówki wierteł do maszyn, Karbidowe wiertła do maszyn, Kątowniki do ustawiania wiertła [maszyny], Klucze do mocowania świdrów [maszyny], Klucze do odłączania świdrów [maszyny], Końcówki do wiercenia do wiertarek, Koronki do wierceń rdzeniowych, Maszynowe narzędzia wiertnicze z suwakami, Maszyny do ostrzenia wierteł, Maszyny do wiercenia
postumentów, Maszyny wiercące jednowrzecionowe, Maszyny wiertnicze, Młoty wiertnicze, Narzędzia do wiercenia
obsługiwane przez maszyny, Narzędzia do wiercenia, przeznaczone do użytku wraz z maszynami, Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Automatyczne maszyny do pakowania żywności, Blendery elektryczne do celów domowych, Cylindry stosowane do produkcji czekolady, Domowe
elektryczne blendery, Domowe elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elektryczne], Elektromechaniczne
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne dzielarki
do ciasta, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne krajarki do żywności, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mięsa, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku przemysłowego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę,
Elektryczne maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do mielenia żywności, Elektryczne maszyny do nadawania ciastu okrągłej formy, Maszyny i przyrządy do spawania
i lutowania, Bindownice termiczne [inne niż do użytku biurowego], Elektryczne regulowane śrubokręty, Elektrycznie napędzane zszywacze, Gwoździarki, Gwoździarki elektryczne,
Gwoździarki pneumatyczne, Hydrauliczne klucze maszynowe do użytku na wiertnicach, Kasetki ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych, Klucze do nakrętek [maszyny], Klucze
o napędzie elektrycznym, Klucze dynamometryczne [maszyny], Klucze maszynowe [maszyny], Klucze maszynowe
nasadowe [maszyny], Klucze udarowe, Klucze zapadkowe
[maszyny], Klucze zapadkowe z napędem elektrycznym, Klucze zapadkowe z napędem pneumatycznym, Lampy lutownicze, Lampy lutownicze na gaz, Automatyczne prasy do obróbki metali, Ciągadła do drutu będące częściami maszyn,
Ciągarki do drutu, Formierki ciśnieniowe, Formy [części maszyn], Formy do kucia produktów metalowych [części maszyn], Formy do narzędzi do formowania wtryskowego, Formy do odlewania ciśnieniowego [części maszyn], Formy
do odlewania produktów z tworzyw sztucznych [części maszyn], Formy do użytku w produkcji [części maszyn], Formy
kuźnicze, Formy odlewnicze z metalu [części maszyn], Formy
wtryskowe, Giętarki, Giętarki do blach, Giętarki [do obróbki
metalu], Giętarki do obróbki metalu, Giętarki do rur, Giętarki
indukcyjne do rur, Gładzarki [obróbka metali], Acetylenowo
- tlenowe maszyny spawające, Acetylenowo - tlenowe urządzenia spawające, Automatyczne spawarki elektryczne, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektrody rdzeniowe spa-
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walnicze [elektryczne], Elektryczne palniki łukowe, Elektryczne palniki spawalnicze, Elektryczne spawarki do grzejników,
Elektryczne spawarki łukowe, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urządzenia do lutowania, Elektrycznie nagrzewane lutownice, Gazowe palniki do lutowania, Jednokolumnowe prasy zgrzewalnicze, Lutlampy [palniki do lutowania], Lutowanie gazowe (Przyrządy do -), Lutownice elektryczne, Lutownice gazowe, Lutownice przemysłowe [gazowe], Maszynowe palniki plazmowe, Automatyczne laminarki
arkuszy, Automatyczne maszyny do laminowania arkuszy,
Cylindry stosowane do produkcji barwników, Elektrostatyczne maszyny powlekające, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Maszyny do laminowania nie do użytku
biurowego, Maszyny do niklowania, Maszyny do odświeżania lodu (rolby), Maszyny do przesiewania farb, Maszyny
do smołowania, Maszyny do torkretowania do wyściełania
pieców, Maszyny odtłuszczające, Maszyny powlekające boraksem, Maszyny powlekające papier, Odtłuszczacze [maszyny], Dezyntegratory, Frezarki do obróbki ceramiki i metalu,
Granulatory do recyklingu nadlewów, Granulatory do szlifowania nadlewów, Kamienie młyńskie, Kamienie młyńskie
[części maszyn], Klejarki, Kruszarki bijakowe, Kruszarki do celów przemysłowych, Kruszarki do lodu, Kruszarki kamienia
[maszyny], Kruszarki szczękowe do skał, Kruszarki udarowe
[maszyny lub części do maszyn], Maszyny do proszkowania,
Maszyny do rozbijania kamieni, Maszyny do rozcierania
na miazgę, Maszyny do rozdrabniania, Maszyny kruszące,
Maszyny rozdrabniające do drewna, Maszyny rozdrabniające
do materiałów twardych, Maszyny do produkcji metali, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny do produkcji tkanin,
Draparki do wykańczania materiałów włókienniczych, Maszyny do garbowania skór, Maszyny do mielenia papieru, Maszyny do obróbki materiałów z tworzyw sztucznych, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki surowego jedwabiu, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do produkcji nawozu, Maszyny do przemysłu papierniczego, Maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do uprawy
międzyrzędowej, Maszyny do użytku w produkcji papieru,
Maszyny do użytku w przemyśle papierniczym, Maszyny
do wykańczania skóry, Maszyny do wykańczania skór, Maszyny do wyrobu forniru, Mechanicznie obsługiwane ręczne
szczypce do obciskania, Konwertory dla stalowni, Maszyny
dla odlewnictwa, Maszyny do formowania metali, Maszyny
do obróbki metali, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny wytrząsające, Metal
(Obrabiarki do -), Noże tokarskie do obrabiarek do metalu,
Obrabiarki do metalu, Obrabiarki do obróbki metalu, Roboty
przemysłowe do obróbki metali, Maszyny do cięcia papieru,
Maszyny do cięcia przy użyciu szablonów [inne niż do użytku biurowego], Maszyny do kalandrowania papieru, Maszyny
do obróbki masy papierniczej, Maszyny do produkcji kartonów, Maszyny do produkcji tektury falistej, Maszyny do produkcji tektury, Maszyny do wytwarzania pieluch papierowych, Maszyny rafinujące masę papierniczą, Maszyny zwijające papier, Obrotowe maszyny do cięcia papieru, inne niż
do użytku biurowego, Prasy do papieru [maszyny], inne niż
biurowe, Rozdrabniacze, Sita stosowane w przemyśle celulozowym [części maszyn], Sita stosowane w przemyśle papierniczym [części maszyn], Skrzynie wlewowe będące częściami maszyn do wytwarzania papieru, Sortownice, Tkaniny
do pras do maszyn do produkcji papieru, Bezczółenkowe
krosna, Czesarki, Elektryczne maszyny dziewiarskie, Elektryczne narzędzia do tuftingu [wytwarzania przędzin pętelkowych], Frezarki do tekstyliów, Garnki przędzalnicze do wirujących przędzarek bezwrzecionowych, Gładziarki do materiałów włókienniczych, Grzebienie stanowiące części maszyn, Kołowrotki [maszyny], Kołowrotki [przędzenie], Koron-
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karki [maszyny], Krosna, Krosna automatyczne, Krosna
do wyrobów pończoszniczych, Krosna elektryczne, Krosna
Żakarda, Maszyny dla przędzalnictwa, Maszyny dla włókiennictwa, Maszyny do barwienia tekstyliów, Maszyny do cewienia, Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, Maszyny do cięcia odpadów, Maszyny do ekstrakcji
odpadów, Maszyny do kompaktowania śmieci, Maszyny
do kompostowania, Maszyny do kompostowania odpadów
organicznych, Maszyny do kruszenia odpadów, Maszyny
do niszczenia odpadków, Maszyny do recyklingu, Maszyny
do rozdrabniania odpadów, Maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, Maszyny do sortowania materiałów
nadających się do przerobienia na surowce wtórne, Maszyny
do sortowania odpadów, Maszyny do transportu materiałów
odpadowych, Maszyny do transportu odpadów i śmieci, Maszyny do usuwania ciekłych odpadów, Maszyny do usuwania odpadów do użytku domowego, Maszyny do usuwania
odpadków, Maszyny do usuwania odpadków spożywczych,
Bębny odśrodkowe, Cylindry separacyjne [części maszyn],
Cylindry separacyjne [maszyny], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dziurkowane bębny będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Dziurkowane ekrany będące częściami
maszyn do sortowania materiałów, Dziurkowane płytki będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Dziurkowane płyty osłaniające będące częściami maszyn do sortowania materiałów, Filtrowanie (Maszyny do -), Filtry do maszyn, Filtry olejowe, Filtry powietrza do celów mechanicznych, Hydrocyklony, Kurki spustowe, Maszyny do cyklonowego oczyszczania chłodziwa, Maszyny do filtrowania, Maszyny do oczyszczania powierzchni cieczy, Maszyny do oddzielania odśrodkowego do użytku przemysłowego, Maszyny do oddzielania rud [maszyny], Maszyny do odziarniania
bawełny, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Sprzęt
do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące
i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Detektory kryształkowe zawierające galenit, przeznaczone
do użytku w elektronice, Elektryczne zespoły sieci zasilającej,
Filtry elektryczne, Jednostki energii elektrycznej, Kable
SCART, Konwertery prądu stałego/prądu zmiennego, Obciążnice, Przejściówki audio, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Przyrządy do dystrybucji elektryczności, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Statyczne systemy i urządzenia do uziemiania, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania energii [zasilacze UPS], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycznego [baterie], Urządzenia
do poprawy efektywności energetycznej, Urządzenia do regulowanego zasilania, Urządzenia do transmisji za pośrednictwem linii elektroenergetycznych, Urządzenia energetyczne sieci zasilających, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, Zapalniki piezoelektryczne, Adaptery elektryczne do użytku w gniazdach zapalniczek pojazdów, Adaptery prądu zmiennego, Adaptery sie-
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ciowe, Adaptory elektryczne, Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia do przełączania energii
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Aparatura łączeniowa [elektryczna], Automatyczne przełączniki
między obwodami, Automatyczne wyłączniki czasowe, Autotransformatory, Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Bezprzewodowe przełączniki, Bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, Cewki wysokiej częstotliwości, Adaptery baterii, Akumulatorki do powtórnego naładowania,
Akumulatory alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory
energii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe,
Akumulatory samochodowe, Akumulatory typu push-on
[wciskane], Akumulatory zapłonowe, Aparatura i urządzenia
do gromadzenia elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie
akumulatorowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Baterie do aparatów słuchowych, Baterie do elektronicznych papierosów, Anteny jako części składowe, Kable i przewody
elektryczne, Obwody elektryczne i obwody drukowane,
Adaptery do słuchawek, Adaptery do wtyczek, Adaptery kart
typu flash, Adaptery USB, Anody, Anteny płaskie strefowe,
Antykatody, Aparatura do odczytywania kart, Balasty
do oprawek oświetlenia elektrycznego, Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki [do urządzeń telekomunikacyjnych],
Bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, Bezpieczniki elektryczne, Bezpieczniki topikowe, Bezpieczniki układowe, Bipolarne tranzystory, Anteny, Anteny częstotliwości radiowych, Anteny do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, Anteny do radarów, Anteny nadawcze fal radiowych, Anteny radiowe, Anteny samochodowe, Anteny
sygnałowe, Elementy konstrukcyjne do anten, Gniazdka
do anten, Komponenty wykorzystujące częstotliwość radiową, Konwertery antenowe, Listwy zasilające z gniazdami
przenośnymi, Urządzenia wspomagające do anten, Wzmacniacze antenowe, Zwrotnice antenowe, Dławiki przeciążeniowe kabli, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty gołe, Druty magnetyczne, Druty metalowe [elektryczne], Druty nawojowe [elektryczność], Druty oporowe,
Druty [przewody] elektryczne, Druty termoparowe, Elektryczne druty oporowe, Elektryczne emaliowane przewody,
Elektryczne kable do ładowania, Elektryczne kable interfejsowe, Elektryczne kable połączeniowe, Elektryczne kable z izolacja mineralną, Etykietki do oznaczania kabli elektrycznych,
Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Instalacje
elektrycznego okablowania, Izolowane przewody elektryczne, Bierne obwody elektroniczne, Chipy elektroniczne, Chipy
multiprocesorowe, Chipy półprzewodnikowe, Chipy [układy
scalone], Chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe,
Cyfrowe procesory dźwięku, Cyfrowe procesory sygnałów,
Czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], Dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia
komputerów z oprogramowaniem sieciowym, Dyktafony
z układami scalonymi, Elastyczne płytki z obwodami elektronicznymi, Elastyczne płytki z układami elektronicznymi, Elektroniczne obwody drukowane, Elektroniczne obwody sterownicze do wentylatorów elektrycznych, Elektroniczne obwody sterownicze do grzejników elektrycznych, Elektroniczne obwody sterownicze do elektrycznych instrumentów
muzycznych, Elektroniczne obwody sterownicze, Elektroniczne procesory tekstu, Elektroniczne układy logiczne, Elektroniczne układy scalone, Elektryczne obwody drukowane,
Elektryczne obwody scalone, Elektryczne obwody sterowni-
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cze, Elektryczne płytki drukowane, Grubowarstwowe układy
scalone hybrydowe, Hybrydowe obwody grubowarstwowe,
Interfejsy DSI, Karty chipowe, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty interfejsowe do urządzeń przetwarzania danych w postaci obwodów drukowanych, Karty mikroprocesorowe, Karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM],
Karty pamięci z układami scalonymi do użytku w grze
na elektronicznych instrumentach muzycznych, Karty rozszerzenia, Karty wyposażone w mikroprocesory, Karty z mikrochipami, Karty z obwodami elektronicznymi, Karty z układami elektronicznymi, Karty z obwodami scalonymi [zintegrowanymi], Karty z układami scalonymi, Karty zawierające
obwody scalone, Koprocesory matematyczne, Krzemowe
układy scalone, Krzemowe układy scalone [podzespoły elektroniczne], Mikrochipy, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Mikroprocesory, Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mikroskopowe procesory wideo,
Mikrosterowniki, Moduły multichipowe, Moduły układów
scalonych, Moduły z obwodami scalonymi, Neonowe wskaźniki świetlne do stosowania w układach elektrycznych, Obwody decyzyjne, Obwody do prądu o dużym natężeniu,
Obwody drukowane, Obwody drukowane do odtwarzania
wideo, Obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, Obwody elektryczne, Obwody [elektryczne lub
elektroniczne], Obwody scalone, Obwody scalone wielkoskalowe, Obwody scalone [zintegrowane], Obwody sterownicze, Panele miedziane na płytki drukowane, Płytki dla układów scalonych, Płytki drukowane, Płytki drukowane sterowników, Płytki drukowane stosowane w telekomunikacji, Płytki
drukowane wyposażone w układy scalone, Płytki z układami
audio, Płytki z układami elektronicznymi, Płyty rozszerzeń
do obwodów drukowanych, Półprzewodniki optyczne,
Próbniki kontaktowe do płytek obwodów drukowanych,
Procesory centralne, Procesory danych, Procesory do obróbki błon rentgenowskich, inne niż do celów medycznych, Procesory do przetwarzania obrazów, Procesory dźwiękowe
wielokanałowe, Procesory dźwięku, Procesory głosu, Procesory główne (CPU), Procesory komunikacyjne, Procesory modulacji impulsowo-kodowej, Procesory mowy, Procesory
obrazów rastrowych [RIP], Procesory sygnałów, Procesory
sygnałów analogowych, Procesory użytkowe, Procesory wideo, Programowalne analizatory stanów logicznych, Programowalne matryce logiczne [PLA], Programowalne mikroprocesory, Przetworniki sygnałów do głośników audio, Rdzenie
mikroprocesorowe, Układy analogowe, Układy elektroniczne, Układy elektryczne, Układy hybrydowe, Układy logiczne,
Układy scalone, Układy scalone hybrydowe, Układy scalone
zawierające kompletny system elektroniczny [SoC - System
on a Chip], Układy skupiające do lamp elektropromieniowych, Układy sprzęgające do kamer wideo, Urządzenia do łączenia termodźwiękowego, Urządzenia do przetwarzania
sygnałów, Urządzenia do wywoływania klisz, Wielowarstwowe płytki obwodów drukowanych, Zestawy układów scalonych, Zintegrowane obwody elektroniczne, Elektryczne
przełączniki przyciskowe, Elektryczne pulpity sterownicze,
Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne siłowniki liniowe, Elektryczne skrzynki sterownicze, Elektryczne tablice rozdzielcze, Elektryczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne terminale złączy wtykowych, Elektryczne tuleje
sprzęgłowe, Elektryczne urządzenia połączeniowe, Elektryczne wtyczki połączeniowe, Elektryczne wyłączniki czasowe, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Elektryczne
wyłączniki przyciskowe, Elektryczne wyłączniki przyciskowe
blaszkowe, Elektryczne (Złącza -), Elektryczne złącza dopasowujące, Elektryczne złącza szpilkowe, Elektryczne złącza
wtyczkowe, Elementy elektroniczne stosowane w maszynach, Elementy mikroelektroniczne, Elementy półprzewod-
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nikowe, Elementy składowe obwodów elektrycznych, Elementy składowe układów elektrycznych, Elementy układów
elektrycznych, Etykietki do oznaczania elektrycznych przewodów, Falowody do dostarczania wiązek wysokoenergetycznych, Filtry indukcyjno-pojemnościowe, Filtry sieciowe,
Fotoczułe półprzewodniki, Fotokomórki, Fotorezystory, Generatory kodu czasowego, Gniazda do zasilania energią elektryczną, Gniazda przekaźnikowe, Gniazda przełączające
[elektryczne], Gniazda telefoniczne, Gniazda telewizyjne,
Gniazda tranzystorów, Gniazdka do golarek elektrycznych,
Gniazdka elektryczne, Gniazdka elektryczne zawierające timery, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne],
Induktory [cewki], Induktory [elektryczność], Instalacje elektryczne, Interfejsy elektroniczne do platform symulatora ruchu, Interfejsy szyn, Iskierniki próżniowe, Izolatory przeciążeniowe, Izolowane złącza elektryczne, Jednostki łączące [styki
elektryczne], Jednostki pamięci elektronicznych, Kable
do anten, Kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości
(MHL), Kable elektryczne pośrednie, Kable uziemiające, Kanały elektroinstalacyjne, Karkasy dla cewek elektrycznych, Karty
pamięci typu flash, Karty pamięciowe, Karty rozszerzenia pamięci, Katody, Kineskopy, Klawiatury z wybieraniem tonowym, Kolektory elektryczne, Kolektory prądowe, Kolorowe
wideoprocesory, Kołyski montażowe [elektryczne], Kompensatory synchroniczne, Komponenty elektroniczne do kart
z obwodami scalonymi, Koncentryczne tłumiki, Końcówki
[elektryczność], Kondensatory, Kondensatory ceramiczne,
Kondensatory dostrojcze, Kondensatory elektroniczne, Kondensatory mocy, Kondensatory o zmiennej pojemności, Kondensatory próżniowe, Kondensatory sprzęgające, Kondensatory stałe, Kondensatory wysokiego napięcia, Kontaktrony,
Konwerter częstotliwości do oscylatorów wzbudzających,
Konwertery poziomów, Kropki kwantowe [krystaliczne materiały półprzewodnikowe], Krzemowe prostowniki sterowane, Kurzoodporne gniazdka do wtyczek telefonów komórkowych, Łączniki do przewodów elektrycznych, Łączniki dźwigienkowe, Łączniki elektroniczne, Łączniki elektryczne, Łączniki kabli koncentrycznych, Łączniki koncentryczne, Łączniki
mikrofalowe, Łączniki mocy, Łączniki wtykowe, Łączniki zbliżeniowe, Łączówki elektryczne, Łączówki zaciskowe, Lampki
ostrzegawcze do desek rozdzielczych, Lampy elektronopromieniowe, Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy elektronowe [termoelektronowe], Lampy elektronowe wzmacniające, Lampy elektronowe z termokatodą do odbiorników radiowych, Lampy fotoelektronowe,
Lampy katodowe, Lampy mikrofalowe, Lampy o fali bieżącej
[LFB], Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych,
Lampy termoelektryczne, Lampy z zimną katodą, Listwy
przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne],
Matryce diodowe, Miedziane złącza cewki symetryzatorów
antenowych, Mikrofalowe komponenty, Modulatory promieniowe, Modulatory światła, Moduły pamięci elektronicznych,
Moduły pamięciowe, Moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, Moduły przerywające, Moduły rozszerzenia pamięci, Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Moduły wejściowe, Moduły zasilania, Monokrystaliczne wafle
krzemowe, Monolityczne kondensatory ceramiczne, Mufki
instalacyjne [elektryczne], Nadajniki indukcyjne, Nadajniki radiowe do pilotów, Napędy dysków optycznych, Napędy [stacje] dysków optycznych, Obrotowe krzywkowe łączniki krańcowe, Obudowy do złączy elektrycznych, Obudowy gniazdek elektrycznych, Obudowy przyrządów elektrycznych,
Obudowy urządzeń elektrycznych, Odbiorniki elektryczne,
Odbiorniki radiowe do pilotów, Odbiorniki sygnałów elektronicznych, Odłączniki, Odtwarzacze dysków optycznych,
Ograniczniki napięcia, Ograniczniki prądu elektrycznego,
Okrągłe złącza wtykowe, Oporniki elektryczne, Oporniki
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elektryczne [rezystory], Oporniki indukcyjne, Oporniki [rezystory], Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED],
Oscylatory, Oscylatory elektryczne, Oscylatory krystaliczne,
Oscylatory kwarcowe z kompensacją temperatury, Osłony
do gniazdek elektrycznych, Osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki], Ozdobne osłony na płytki przełączników,
ukształtowane, Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Panele do rozdziału energii elektrycznej, Panele dotykowe, Panele sterownicze do kuchenek, Panele światłowodowe, Płytki ceramiczne zawierające obwody drukowane,
Płytki krzemowe, Płytki krzemowe [do układów scalonych]
półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [układy scalone] półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [układy scalone], Płytki półprzewodnikowe, Płytki przełączników elektrycznych, Płyty
pamięci, Płyty połączeniowe [elektryczne], Płyty słoneczne,
Podzespoły elektroniczne, optyczne, Podzespoły elektrotechniczne, Polimerowe diody elektroluminescencyjne
[PLED], Półprzewodniki, Półprzewodniki elektroniczne, Półprzewodnikowe płytki strukturalne, Półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, Potencjometry cyfrowe, Powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, Pręty przewodzące,
Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych,
Przejściówki do kabli, Przejściówki do kabli telefonów komórkowych, Przejściówki do wtyczek elektrycznych, Przejściówki
/ rozgałęziacze do kabli, Przejściówki w postaci rozgałęziaczy
elektrycznych, Przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne],
Przekaźniki dla stacji radiowych i telewizyjnych, Przekaźniki
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Przekaźniki elektromagnetyczne, Przekaźniki koncentryczne, Przekaźniki nadmiarowe, Przekaźniki ochronne do silnika, Przekaźniki półprzewodnikowe, Przekaźniki stopniowe, Przekaźniki wrażliwe na światło, Przekaźniki zatrzaskowe uruchamiane impulsowo, Przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Przełączniki czujnikowe, Przełączniki dotykowe [elektryczne], Przełączniki dziesiętne, Przełączniki elektromagnetyczne, Przełączniki elektryczne, Przełączniki haczykowe, Przełączniki
koncentryczne, Przełączniki magnetyczne, Przełączniki
mocy, Przełączniki o styku rtęciowym, Przełączniki obrotowe
elektryczne, Przełączniki punktowe [elektryczne], Przełączniki regulacji wilgotności, Przełączniki ściemniające, Przełączniki styków mechanicznych, Przełączniki temperaturowe, Przełączniki uniwersalne [elektroniczne], Przenośne gniazda wtykowe, Przepusty prądowe, Przesuwniki fazowe, Przesuwniki
fazowe do sprzętu łącznościowego, Przetworniki ciśnienia
na prąd, Przewód transmisyjny antenowy, Przewodniki elektryczne, Przewody elektromagnetyczne, Przewody metalowe [elektryczne], Przewody uziemiające, Przyciski do dzwonków, Przyrządy półprzewodnikowe, Przystawki do kart typu
flash, Pulpity operatora [elektryczność], Pulpity rozdzielające
[elektryczność], Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Pulpity
złączy elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych,
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki elektryczne, Puszki przyłączeniowe [elektryczność],
Puszki wypustowe energii elektrycznej, Radiatory, Reaktory
elektryczne, Reduktory [elektryczność], Regulatory oświetlenia, Reostaty, Rezonatory, Rezonatory ceramiczne, Rezonatory kwarcowe, Rezonatory współosiowe, Rezystory elektryczne, Rezystory indukcyjne, Rezystory nastawne [potencjometry], Rezystory zmienne, Rozdzielacze układowe, Rurki światłoczułe, Rurki wskaźnikowe do badania jonów, Ściemniacze,
Ściemniacze światła, Skrzynki bezpiecznikowe, Skrzynki
boczników elektrycznych, Skrzynki do bezpieczników elektrycznych, Skrzynki opornikowe, Skrzynki pojemnościowe,
Skrzynki połączeniowe [elektryczne], Skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], Skrzynki rozdzielcze elektryczne, Skrzynki rozdzielcze zasilania, Skrzynki rozgałęźne [elektryczność],
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Skrzynki zaciskowe, Skrzynki zaciskowe do przewodów elektrycznych, Skrzynki zaciskowe [elektryczne], Skrzynki zasilające, Sprężarki [elektryczne lub elektroniczne podzespoły],
Sprzęt do odczytywania kart, Sprzężenia elektryczne, Statecznik do lampy fluorescencyjnej stosowanej w oświetleniu
elektrycznym, Stateczniki do gazowych lamp wyładowczych, Stateczniki do lamp fluorescencyjnych, Stateczniki
do lamp halogenowych, Stateczniki do świateł halogenowych, Stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, Stateczniki [oświetlenie], Sterowniki do falowników, Sterowniki
LED, Sterowniki terminali [elektryczne], Styczniki termiczne,
Styki elektryczne, Styki elektryczne z metali szlachetnych, Super luminescencyjne diody laserowe, Symetryzatory, Szafki
przystosowane do urządzeń elektrycznych, Szafy na wyłączniki elektryczne, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, Szyny tulejowe,
elektryczne, Szyny zbiorcze, Szyny zbiorcze elektryczne
do dystrybucji, Tablice do połączeń elektrycznych, Tablice
rozdzielcze, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczne], Tablice sterownicze [elektryczność],
Tensometry, Terminatory elektryczne, Termistory, Termistory
do kontroli wody i oleju, Tetrody, Torby antystatyczne, Tranzystory, Tranzystory [elektronika], Tranzystory jednozłączowe, Triody, Triody planarne, Tunery kablowe, Tworniki do stosowania w urządzeniach elektrycznych, Tworniki elektryczne, Tworniki [elektryczność], Tyratrony, Tyrystory, Uchwyty
bezpiecznikowe, Urządzenia cyfrujące do ogniw obciążnikowych [pomiary siły], Urządzenia do aktywnego chłodzenia
do podzespołów elektronicznych, Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne] do maszyn, Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elektryczne], Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki
elektryczne] do pojazdów, Urządzenia do zamykania obwodów elektrycznych, Urządzenia pamięci, Urządzenia pamięciowe, Urządzenia pamięciowe do przechowywania danych,
Urządzenia półprzewodnikowe, Urządzenia prądu szczątkowego, Warystory, Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotykowe, Włączniki światła, Wlewki stanowiące przygotowane podłoża do produkcji półprzewodników, Włókna
magnetyczne, Włókna przewodzące światło, Wskaźniki bezpiecznikowe, Wskaźniki częstotliwości, Wtyczki, Wtyczki bananowe, Wtyczki do złączy pośrednich, Wtyczki elektryczne,
Wtyczki, gniazdka i inne kontakty (Elektryczne -), Wtyczki
prądowe, Wtyczki typu jack, Wtyczki zabezpieczające, Wtyki
przewodów zasilających, Wyłączniki ciśnieniowe, Wyłączniki
do dezaktywacji poduszek powietrznych w samochodach,
Wyłączniki krańcowe, Wyłączniki samoczynne, Wyłączniki
termiczne, Wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż
do oświetlania, Wzbudnice statyczne, Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze lampowe, Wzmacniacze linii, Wzmacniaki
dla stacji radiowych i telewizyjnych, Zaciski szczękowe [przewodniki elektryczne], Zaciski uziemiające, Zaciski uziomowe,
Zapłonniki do lamp elektrycznych, Zasilacze sieciowe
do urządzeń do gier wideo dla konsumentów, Zaślepki elektryczne, Zawory elektromagnetyczne, Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zawory elektromagnetyczne [przełączniki], Zawory sterowane solenoidami, Zdalne przełączniki multifunkcyjne, Zdalnie sterowane gniazdka, Zespół cewek odchylających, Zespoły połączeń
bezpiecznikowych, Zespoły przełączników elektrycznych,
Zespoły przewodów elektrycznych, Zespoły przewodów
elektrycznych do samochodów, Zintegrowane elektroniczne systemy powiadamiania o zagrożeniach do samochodów, Zintegrowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa
do samochodów do unikania zagrożeń i kolizji, Zintegrowane elektroniczne systemy wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, Zintegrowane elektroniczne systemy zabez-
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pieczające do pojazdów lądowych, Złącza elektryczne, Złącza gwintowane do kabli elektrycznych, Złącza radarowe,
Złącza wysokiego napięcia do świec zapłonowych, Złączki
do przewodów elektrycznych, Złączki [elektryczność], Złączówki koncentryczne, Znaczniki do przewodów elektrycznych, Przemienniki [inwertory] do dostaw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przerywacze
obwodu elektrycznego, Przerywacze prądowe, Przetwornice jednotwornikowe, Przetworniki częstotliwości, Przetworniki elektryczne, Przetworniki napięcia, Przetworniki napięcia
na prąd, Przetworniki prądu, Przetworniki prądu elektrycznego, Przetworniki prądu stałego, Przyrządy do uziemiania,
Puszki odgałęźne [elektryczność], Ręczne rektyfikatory, Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, Regulatory napięcia do energii elektrycznej, Regulatory napięcia
do pojazdów, Regulatory napięcia statycznego, Regulatory
świateł scenicznych, Rozdzielacze energii elektrycznej, Selenowe ochraniacze przed udarem napięciowym, Stabilizatory
częstotliwości, Stabilizatory napięcia, Stateczniki elektroniczne do celów oświetleniowych, Sterowniki elektryczne, Terminale odgałęźne, Tłumiki udarów napięciowych, Transformatory, Transformatory częstotliwości, Transformatory elektroniczne, Transformatory elektryczne, Transformatory impedancji, Transformatory mocy do celów wzmacniania, Transformatory napięcia, Transformatory napięcia elektrycznego,
Transformatory obniżające napięcie, Transformatory podwyższające napięcie, Transformatory pojemnościowe napięcia, Transformatory rozdzielcze, Transformatory spawalnicze,
Transformatory suche, Transformatory wysokiego napięcia,
Urządzenia do kontroli elektrostatyczności, Urządzenia
do ochrony przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regulacji
energii elektrycznej, Urządzenia do stabilizacji częstotliwości,
Urządzenia do stabilizowania napięcia, Urządzenia do sterowania mocą [elektryczne], Urządzenia do sterowania prądem elektrycznym, Urządzenia do zmieniania częstotliwości,
Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej,
Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania użycia
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do gromadzenia
energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do sterowania
dystrybucją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej,
Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia zasilające napięcia przemiennego, Wyłączniki elektryczne
[przełączniki], Wyłączniki samoczynne awaryjne, Wyłączniki
zegarowe, Wzmacniacze mocy, Zabezpieczenia przepięciowe, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasilacze
napięcia stabilizowanego, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze sieciowe, Zasilacze sieciowe do podręcznych urządzeń
do gier elektronicznych, Zasilacze sieciowe [transformatory],
Zasilacze wysokonapięciowe, Zewnętrzne przekaźniki mocy,
Źródła zasilania podłączone do urządzeń audio do użytku
w pojazdach mechanicznych, Zapisane pliki danych, Wstępnie nagrane płyty, Wstępnie nagrane dyski kompaktowe,
Wstępnie nagrane dyski, Taśmy z nagraniami, Podłoża do nośników zapisu [optyczne], Płyty rentgenowskie [naświetlone], inne niż do użytku medycznego, Pliki multimedialne
do pobrania, Nośniki danych zawierające typograficzne kroje
czcionek, Nagrania magnetyczne, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski kompaktowe, Mikrofilmy o zwiększonej czułości,
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naświetlone, Komputerowe mapy cyfrowe, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Hologramy do poświadczania
autentyczności produktów, Hologramy, Folia holograficzna,
Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Elektroniczne tablice z rozkładami, Dyski wstępnie zaprogramowane,
Dyski optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie,
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane
elektronicznie, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Komputerowe
bazy danych, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania wideo,
Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania muzyczne
w formie dysków, Nagrania muzyczne na taśmach, Nagrania
muzyczne, Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne,
Nagrania audio, Nagrane taśmy wideo zawierające gry, Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane taśmy wideo, Nagrane
taśmy muzyczne, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagraniami
muzycznymi, Nagrane taśmy audio z grami, Nagrane taśmy
audio niemuzyczne, Nagrane płyty VCD, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty
DVD z ćwiczeniami, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami fitness, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane
płyty CD-i, Nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi,
Nagrane kasety wideo z kreskówkami, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane filmy, Nagrane dyski wideo, Nagrane
cyfrowe taśmy audio [DAT], Muzyka cyfrowa (ładowalna),
dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn
internetowych MP3, Muzyczne nagrania wideo, Muzyczne
nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Modele do rzeczywistości wirtualnej, Mikrofilm [naświetlony], Media do pobierania, Kupony mobilne do pobrania, Książki zapisane na taśmach, Książki zapisane na płytach, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Książki elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki
gry w golfa, Książki dźwiękowe, Książki audio, Komiksy
do pobrania, Klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych,
Klucze sieciowe USB, Klisze rentgenowskie naświetlone, inne
niż do celów medycznych, Kinematograficzne filmy, Karty
pocztowe do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne, Interaktywne płyty DVD, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Informacje do pobrania nawiązujące do gier, Grafiki komputerowe do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Gazety elektroniczne do pobrania,
Fotografie cyfrowe do pobrania, Filmy wideo, Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Filmy do pobrania, Filmy [błony] naświetlone, Filmy animowane, Film kinematograficzny, naświetlony, Elektroniczne sprawozdania do pobrania, Elektroniczne
publikacje do pobrania w dziedzinie gier wideo, Elektroniczne kartki z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą
tradycyjną, Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych,
Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, E-booki,
Dzwonki telefoniczne [do pobierania], Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, Dyski optyczne z muzyką, Do-
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kumentacja komputerowa w formie elektronicznej, Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], Czcionki zapisane na nośnikach magnetycznych, Czcionki drukarskie do pobrania,
Czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu przekazu elektronicznego, Czasopisma elektroniczne, Błony rentgenowskie, naświetlone, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa
centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie
biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, Impresariat w działalności artystycznej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie dostępu
do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsiębiorstw, 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, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami
opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa
administracyjna firm na zlecenie, Opracowywanie strategii
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie
prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie
działalności gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc
dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
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w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie
działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym,
Pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych,
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych
i przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie
reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych
dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie
przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projektów
dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja
komunikatów pisemnych i danych, Rejestracja pojazdów
i przeniesienie tytułu własności, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządzanie biurem,
Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą
[na rzecz osób trzecich], Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich
w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi agencji literackich
obejmujące negocjowanie umów, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej
i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi
ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresariów
w działalności artystycznej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji
z zakresu działalności gospodarczej, Usługi outsourcingu
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w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie badań
dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
czynności biurowych, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć,
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz kompleksów basenów, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
teatrów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biurowego
[dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług
na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami
działającymi w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji
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i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych,
Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie -), Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarobkowe zarządzanie
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób
trzecich, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie
administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe
atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów,
Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe
klubami sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców,
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu
osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie biznesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe
zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie
podwykonawstwa, 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
handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości
świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm
usługowych, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinikami medycznymi
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami medycznymi,
Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami,
Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie
projektami działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w sprawach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami
handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
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nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencja
public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza
odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy,
Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Badanie
rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą
i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Edycja
postprodukcyjna reklam, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa,
Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam,
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych
i promocji sprzedaży, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena skutków wywieranych przez działania
reklamowe na odbiorców, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów, Ogłoszenia
drobne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie
wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowanie działań reklamowych
w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Planowanie strategii
marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej,
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Poszukiwania w zakresie patronatu,
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Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami,
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam
kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam
telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie
broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych,
Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów na rzecz
osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie
działalności gospodarczej, Promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia,
Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio
online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio
online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych,
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów
i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia
towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 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 w drodze
sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych,
Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych,
Promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Pro-
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mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych
w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych,
Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów
reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów
reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz
osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Przygotowywanie
reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych,
Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama
promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama
towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Reklamy kinowe, Reklamy
montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy
prasowe (Przygotowywanie -), Reklamy radiowe, Reklamy ra-
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diowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Reżyserowanie filmów reklamowych,
Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw,
Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów
do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych
i sponsorowanych -), Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli
związane z promocją sprzedaży, Usługi agencji modelek
i modeli związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli,
Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Usługi dopasowywania
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron
internetowych, Usługi franczyzowe związane z pomocą
w zakresie marketingu, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu,
Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów,
Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicznego
[z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
teleksu, Usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi
promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne związane
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów
promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące baz
danych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego,
Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi
reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
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za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe
online, Usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi
reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące
promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii
zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów
wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania
in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez człowieka, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekranach telewizyjnych,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi
reklamowe związane z przemysłem transportowym, Usługi
reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi,
Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi,
Usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi reklamowe
związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej,
Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu
produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi
w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem
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Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji, Usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie
reklamy, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie
wyceny marki, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu
[miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane z publiczną
prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych
produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie modelek
i modeli do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek
i modeli do reklamy, Zarządzanie promocją sławnych osób,
Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych,
Zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, Zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich,
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich na stronach internetowych, Usługi aukcyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie
sprzedażą, Aukcje nieruchomości, Aukcje samochodowe,
Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji
nieruchomości, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych
dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich do zakupu usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych
sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, Usługi handlu detalicznego
związane z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu
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detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami
kuchennymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami
i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla
zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane
z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego
w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi,
Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek
zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego
dotyczące futer sztucznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż
detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych on-line
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alko-
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holowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 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 związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie 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 zakresie części samochodowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, 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 stosowania 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 artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką 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 z urządzeniami
do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami
sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
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sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży 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 detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą 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 wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej 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, Usłu-
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gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem 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 sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, 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 hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smarami, 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 dietetycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
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hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, 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 sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży 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 napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
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 hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży
hurtowej 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 sprzętem ogrodniczym,
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Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Agencje eksportowe i importowe, Agencje
importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat
sprzedaży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Elektroniczne
przetwarzanie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług
ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie
proponowanych ofert w przetargach, Handel (Zarządzanie
w zakresie zamówień w -), Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie towarów
i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Notowania cenowe towarów lub
usług, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja
subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych,
Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła,
Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza
żywego, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób
trzecich, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla
osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie kontraktów
dotyczących 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,
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów,
Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia
usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty
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dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna
za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne związane
z roszczeniami gwarancyjnymi, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich
w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje,
Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi
agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii,
Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi
automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm,
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze
związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe
dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób
trzecich, Usługi porównywania cen, Usługi porównywania
cen energii, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w zakresie nabywania bonów
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na rzecz innych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla
osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Załatwianie
prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zaopatrzenie
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie administracyjne zamówieniami
na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie
zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy on-line, 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi
telekomunikacyjne, Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Dostarczenie urządzeń do odbioru radiowego
i transmisji radiowej, Dzierżawa łączy telefonicznych, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych, Dzierżawa megafonów,
Dzierżawa obwodów telefonicznych, Dzierżawa pojemności
satelitarnej, Dzierżawa sprzętu do przywoływania, Udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów edukacyjnych,
Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, Udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów edukacyjnych,
Udostępnianie sprzętu do nadawania drogą radiową poza
studiem, Udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, Udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru drogą radiową, Udostępnianie urządzeń łącznościowych drogą radiową, Udostępnianie urządzeń łącznościowych za pomocą satelitów radiowych, Udostępnianie
urządzeń łącznościowych drogą kablową, Umożliwianie dostępu osobom trzecim do infrastruktury telekomunikacyjnej,
Usługi wypożyczania telefonów, Wynajem aparatury nadawczej do emisji poza studiem, Wynajem aparatury sygnalizacyjnej, Wynajem automatycznych sekretarek, Wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, Wynajem dekoderów
sygnału, Wynajem dekoderów sygnału [do użytku w komunikacji], Wynajem konwerterów częstotliwości [do użytku
w komunikacji], Wynajem modemów, Wynajem odbiorczych
anten satelitarnych, Wynajem pagerów radiowych, Wynajem
routerów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu do łączności radiowej, Wynajem sprzętu do telewizji kablowej, Wynajem sprzętu do transmisji obrazów, Wynajem sprzętu
do transmisji informacji, Wynajem sprzętu i obiektów telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu komunikacji komórkowej,
Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajem systemów łączności bezprzewodowej, Wynajem systemów transmisji sygnałów mikrofalowych, Wynajem telefaksów, Wynajem urządzeń do dostarczania wiadomości, Wynajem urządzeń do przechowywania wiadomości, Wynajem urządzeń
do transmisji radiowej, Wynajem urządzeń i przyrządów
do teleprzetwarzania, Wynajem urządzeń radionadawczych,
Wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie
aparatury i instalacji telekomunikacyjnych, Wypożyczanie
aparatury komunikacyjnej, Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie faksów, Wypożyczanie kanałów łącznościowych,
Wypożyczanie komputerowych urządzeń i przyrządów łącz-
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nościowych, Wypożyczanie megafonów, Wypożyczanie
modemów, Wypożyczanie obiektów i sprzętu do emisji radiowej i telewizyjnej, Wypożyczanie przyrządów łącznościowych, Wypożyczanie radiotelefonów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie sprzętu radiowego, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyjnego, w tym
telefonów i urządzeń faksujących, Wypożyczanie systemów
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefaksowych aparatów
nadawczo-odbiorczych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie telefonów komórkowych, Wypożyczanie urządzeń
do nadawania sygnałów wideo, Wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, Wypożyczanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiającego łączność z sieciami, Wypożyczanie urządzeń komunikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń służących do nadawania sygnałów dźwiękowych, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie instalacji telekonferencyjnych, Łączność poprzez sieci
komputerowe i dostęp do Internetu, Usługi telefoniczne,
Usługi transmisyjne, Agencje informacyjne, Automatyczny
transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, Bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, Cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, Doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, Dostarczanie
cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji,
Dostarczanie informacji komunikacyjnych, Dostarczanie informacji o telekomunikacjach, Dostarczanie raportów dotyczących łączności, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, Dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów,
wiadomości i danych, Elektroniczna transmisja wiadomości
i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Informacja o łączności, Informacja o telekomunikacji, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, Interaktywne usługi nadawania programów i łączności, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Interaktywne
usługi wideotekstowe, Komunikacja danych drogą radiową,
Komunikacja drogą radiową, Komunikacja peer-to-peer, Komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne,
Komunikacja przez sieci elektroniczne, Komunikacja radiowa,
Komunikacja telegraficzna, Komunikacja telewizyjna w celu
zebrań, Komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, Komunikacja za pomocą fal elektromagnetycznych, Komunikacja za pomocą środków elektronicznych,
Konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, Łączność przez
telegram, Łączność telegraficzna, Mobilna komunikacja radiowa, Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej
transmisji medialnych treści rozrywkowych, Nadawanie dalekopisem, Nadawanie telegramów, Odbieranie i transmisja
wiadomości, Odbiór programów telewizyjnych do dalszej
transmisji dla abonentów, Organizowanie [zapewnianie]
usług konferencji elektronicznych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przekaz danych za pomocą telekomunikacji,
Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
Przekazywanie informacji za pomocą radia, Przekazywanie
informacji do organizacji sprawozdawczych, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, Przesyłanie
dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie informacji
drogą satelitarną, Przesyłanie informacji i obrazów związa-
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nych z lekami, medycyną i higieną, Przesyłanie informacji
przez dalekopisy, Przesyłanie informacji za pośrednictwem
sieci krajowych i międzynarodowych, Przesyłanie informacji
za pomocą dalekopisu, przez satelitę, Przesyłanie komunikatów o zagrożeniu dla podróżnych [za pośrednictwem środków elektronicznych], Przesyłanie tekstu za pomocą ekranu
telewizyjnego, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, Radiotelefoniczne usługi komunikacyjne, Radiotelegraficzne
usługi komunikacyjne, Radiowa łączność ruchoma, Przesyłanie wiadomości, Radiowe usługi informacyjne, Retransmisja
obrazów za pomocą satelity, Retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, Świadczenie usług komunikacyjnych poprzez wykorzystanie kart
telefonicznych lub kart debetowych, Świadczenie usług
w zakresie prywatnych radioodbiorników przenośnych,
Świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych, w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał
komunikacji, Telegraficzne usługi, Telegramy (Łączność
za pomocą -), Telegramy (Przesyłanie -), Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja radiowa, Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Telematyczne
wysyłanie informacji, Transfer cyfrowy danych, Transfer danych drogą radiową, Transfer informacji drogą radiową,
Transmisja danych, Transmisja danych, dźwięków i obrazów
za pośrednictwem satelitów, Transmisja danych na rzecz
osób trzecich, Transmisja danych przez dalekopis, Transmisja
danych przez mikrofale, Transmisja danych przez radio, Transmisja danych przez wiązkę laserową, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja danych za pomocą satelitów
komunikacyjnych, Transmisja danych za pośrednictwem satelity, Transmisja depesz przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięków przez satelitę, Transmisja dźwiękowa za pośrednictwem satelity, Transmisja dźwięku i obrazu drogą satelitarną, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne,
Transmisja dźwięku przez satelitę, Transmisja dźwięku, wideo
i informacji, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja
i odbiór radiowy, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja
informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja
informacji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem
optycznych sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji
za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, Transmisja informacji za pomocą dalekopisu, Transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, Transmisja interaktywnych
telewizyjnych przewodników programowych, Transmisja
krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS],
obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazów drogą satelitarną,
Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, Transmisja przewodowa dźwięków, obra-
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zów, sygnałów i danych, Transmisja satelitarna, Transmisja
satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Transmisja strumieniowa imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów
transmisji danych, Transmisja telegramów, Transmisja treści
audio i wideo za pośrednictwem satelity, Transmisja treści
wideo za pośrednictwem sieci cyfrowych, Transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych
sieci łącznościowych, Transmisja wiadomości i aktualności,
Transmisja wiadomości i obrazów, Transmisja wiadomości
za pomocą telegramu, Transmisja zaszyfrowanych komunikatów, Udostępnianie czasu antenowego do celów komunikacyjnych, Udostępnianie informacji na temat komunikacji
medialnej, Udostępnianie łączności radiowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do wideokonferencji, Udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, Udostępnianie
urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, Udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany
danych cyfrowych, Udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, Udzielanie informacji o taryfach telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji w zakresie komunikacji, Udzielanie informacji związanych z komunikacją bezprzewodową,
Umożliwianie łączności telegraficznej, Umożliwianie telekomunikacji bezprzewodowej za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych
w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agencji prasowych
w zakresie telekomunikacji, Usługi bezpiecznej transmisji
danych, dźwięków i obrazów, Usługi charytatywne, mianowicie usługi telekomunikacyjne, Usługi cyfrowej transmisji
danych audio i wideo, Usługi doradcze dotyczące sprzętu
komunikacyjnego, Usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, Usługi doradcze i konsultacyjne związane z łącznością
bezprzewodową i sprzętem do łączności bezprzewodowej,
Usługi doradztwa w dziedzinie łączności elektronicznej,
Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe [audiotext], Usługi elektronicznej agencji prasowej,
Usługi elektronicznej transmisji głosu, Usługi gromadzenia
i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, Usługi informacyjne
i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacji audio, Usługi komunikacji bezprzewodowej, Usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, Usługi
komunikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych,
Usługi komunikacji telegramowej, Usługi komunikacji telematycznej, Usługi komunikacyjne do elektronicznej transmisji głosu, Usługi komunikacyjne przez dalekopisy, Usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, Usługi komunikacyjne w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, Usługi komunikacyjne
za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi konferencji sieciowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie elektronicznej
komunikacji, Usługi łączności, Usługi łączności audiowizualnej, Usługi łączności cyfrowej, Usługi łączności elektronicznej
do transmisji za pośrednictwem anten, Usługi łączności elektronicznej do transmisji za pośrednictwem kabli, Usługi łączności elektronicznej dla banków, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych,
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Usługi łączności elektronicznej, Usługi łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredytowych, Usługi łączności kablowej, Usługi łączności radiowej, Usługi łączności satelitarnej, Usługi łączności telegraficznej, Usługi łączności (Telegramy -), Usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, Usługi łączności w zakresie dostarczania wiadomości
o nagłych wypadkach, Usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych, Usługi łącznościowe wykorzystujące częstotliwość radiową, Usługi nadawcze, Usługi prowadzenia wideokonferencji satelitarnych, Usługi przesyłania
danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości, Usługi
przesyłania wiadomości teleksowych, Usługi przesyłania
zdjęć, Usługi przesyłu danych, Usługi radiokomunikacji szerokopasmowej, Usługi radiokomunikacji wąskopasmowej,
Usługi radiowo-telefaksowe, Usługi sieci komunikacji radiowej, Usługi sieci radiowo-telefonicznych na morzu, Usługi
sieci z ofertą usług dodatkowych (VAN) [komunikacja], Usługi
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefonii i telefonii
mobilnej, Usługi telegraficzne, Usługi telegrafu taśmowego
albo dalekopisu drukującego bieżące informacje, Usługi telekomunikacji pomiędzy powietrzem a ziemią, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacji za pośrednictwem stałego łącza, Usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych sieci komórkowych, Usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania informacji z banków danych, Usługi
telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi,
Usługi telekomunikacyjne związane z transmisją informacji
faksem, Usługi telekomunikacyjne w zakresie składu tekstu,
Usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych,
Usługi telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, Usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
sieci światłowodowych, bezprzewodowych i kablowych,
Usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, Usługi
telekomunikacyjne, mianowicie usługi komunikacji osobistej,
Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi teleksowe, Usługi telematyczne dostępne poprzez hasło, Usługi
transmisji cyfrowej, Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Usługi transmisji głosu i danych, Usługi transmisji
wideo, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie bezprzewodowej komunikacji
szerokopasmowej, Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu,
Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Usługi
w zakresie komórkowych sieci telekomunikacyjnych, Usługi
w zakresie komunikacji interaktywnej, Usługi w zakresie podziału czasu w korzystaniu z aparatury łącznościowej, Usługi
w zakresie przekazywania wiadomości, Usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem sieci cyfrowych, Usługi w zakresie transmisji
danych przez sieci telematyczne, Usługi w zakresie transmisji
i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych,
Usługi w zakresie transmisji danych o dużej prędkości dla
operatorów sieci telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi wideokomunikacyjne, Usługi wideokonferencji, Usługi wysyłania wideo, Usługi zintegrowanego przesyłania wiadomości, Usługi związane z taśmami wyświetlającymi tekst, Użytkowanie anten odbiorników naziemno-satelitarnych, Użytkowanie elektronicznych sieci ko-
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munikacyjnych, Użytkowanie przekaźników telewizyjnych
typu ziemia-satelita, Użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów komunikacji opartych na częstotliwości radiowej, Użytkowanie systemów łączności elektronicznej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, Wspomagane
komputerowo przesyłanie dźwięku, Wspomagane komputerowo przesyłanie tekstu, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych i elektronicznych baz danych,
Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do usług przechowywania danych telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu o dużej prędkości do sieci komputerowych i komunikacyjnych, Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych, Zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych do telefonicznych linii
chatów, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych dla
centrów danych, Zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, Zdalne transmitowanie sygnałów dźwiękowych drogą telekomunikacyjną, Dzierżawa czasu dostępu
do witryn internetowych [isp], Przydzielanie dostępu do baz
danych w Internecie, Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Skomputeryzowane konsultacje w zakresie
książek telefonicznych, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Usługi dotyczące bramek
telekomunikacyjnych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, Usługi telekomunikacyjne w zakresie
zapewniania dostępu do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych,
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Wynajem
czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu
do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów], Zapewnianie dostępu do kanałów telekomunikacyjnych w zakresie usług telezakupów, Zapewnianie dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego
w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową
w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu do stron w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie,
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie
dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci
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komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie,
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo
i audio udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie online, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych za pośrednictwem usługi na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści
wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do centrów serwerowych, Zapewnianie dostępu użytkownikom do programów komputerowych
w sieciach danych, Zapewnianie dostępu użytkownikom
do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie
i wynajmowanie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami
danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do informacji
w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, Bezpieczna poczta elektroniczna,
Bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, Bezprzewodowy
transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji
bezprzewodowej [WAP], Bezprzewodowy transfer danych
przez Internet, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii komórkowej, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
Dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji,
Dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Dzierżawa linii telekomunikacyjnych dla dostępu
do sieci komputerowych, Dzierżawa lokalnych sieci komputerowych, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów
za pomocą terminali komputerowych, Elektroniczna transmisja poczty i wiadomości, Elektroniczna transmisja danych,
Elektroniczna transmisja instrukcji, Elektroniczna transmisja
wiadomości, danych i dokumentów, Elektroniczna transmisja
wiadomości, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana danych, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Elektroniczne przekazywanie wiadomości, Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, Elektroniczne przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie plików, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową
sieć komputerową, Elektroniczne przesyłanie wiadomości,
Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości, Elektryczna transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego
przetwarzania danych, w tym w ramach Internetu, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Forum dys-
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kusyjne (Udostępnianie Internetu dla -), Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu
lub terminali, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów, Komputerowe przesyłanie danych, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub satelitę, Komunikacja za pomocą systemów
poczty elektronicznej, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN], Komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi głosowych [IVR],
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, Komunikacja za pośrednictwem
blogów online, Łączność komputerowa do przesyłania informacji, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność
za pomocą komputera, Łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Międzynarodowa
transmisja danych, Międzynarodowy transfer danych, Międzystanowe usługi telefoniczne, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych,
Internetu i sieci bezprzewodowych, Nadawanie wiadomości
[środkami elektronicznymi], Obsługa chat roomów, Obsługa
lokalnych sieci komputerowych, Odbieranie i dostarczanie
wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie
i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową
lub bazami danych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna,
Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji za pomocą
komputera, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie wiadomości za pomocą komputerów,
Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], Przesyłanie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obrazów za pomocą połączenia telefonicznego,
Przesyłanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji
drogą online, Przesyłanie informacji przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków elektronicznych], Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie oprogramowania do rozrywki
interaktywnej, Przesyłanie poczty elektronicznej [usługi
w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną], Przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging),
Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną dla florystów, Przesyłanie
zamówień drogą elektroniczną dla kwiaciarzy, Przydzielanie
dostępu do Internetu, Przydzielanie dostępu do światowych
sieci komputerowych, Przydzielanie użytkownikom dostępu
do Internetu, Retransmisja wiadomości [elektroniczna], Satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej on-line, Świadczenie centralnych usług roz-
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dzielczych dla elektronicznych sieci łączności, Świadczenie
usług komunikacji głosowej przez Internet, Świadczenie
usług łączności on-line, Świadczenie usług on-line w zakresie
tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], Świadczenie
usług poczty elektronicznej [email], Świadczenie usług poczty elektronicznej [e-mail], Świadczenie usług w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, Telekomunikacja
za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycznych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Transfer
strumieniowy danych, Transmisja danych drogą kablową,
Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, Transmisja danych
i nadawanie danych, Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, Transmisja danych przez Internet, Transmisja
danych przez komputery, Transmisja danych wspomagana
komputerowo, Transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, Transmisja danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, Transmisja danych za pośrednictwem linii
ISDN, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, Transmisja i odbiór wiadomości za pomocą
ogólnoświatowych sieci komputerowych, Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, Transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej
sieci telematycznej, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, Transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową,
Transmisja podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych
online, Transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą
radia, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, Transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, Transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Transmisja
strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
Transmisja strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja
sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem linii ISDN, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych,
Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Transmisja
wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Udostępnianie forów online do komunikacji
w dziedzinie gier elektronicznych, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie linii do czatów
przy wykorzystaniu Internetu, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie on-line list listserv do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, Udostępnianie online elektronicznych tablic
informacyjnych w celu przesyłania wiadomości pomiędzy
użytkownikami komputerów, Udostępnianie online forów
do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroom]
on-line dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów]
i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wia-
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domości pomiędzy użytkownikami komputerów, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, Udostępnianie sprzętu do wideokonferencji,
Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych drogą elektroniczną, Udostępnianie usług
Wirtualnej Sieci Prywatnej [VPN], Udostępnianie użytkownikom bezpiecznego zdalnego dostępu do prywatnych sieci
komputerowych za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom
komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym,
Udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej wielu użytkownikom, Umożliwianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, Usługa łączności elektronicznej za pomocą komputera, Usługi chat roomów, Usługi chatroomów, Usługi dostarczania wiadomości
elektronicznych, Usługi dostawców Internetu (ISP), Usługi
dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej, Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi elektronicznej transmisji
instrukcji, Usługi elektronicznej wymiany danych, Usługi
komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi komunikacji głosowej za pomocą protokołów internetowych [VoIP], Usługi komunikacji interaktywnej za pośrednictwem komputerów,
Usługi komunikacji internetowej, Usługi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, Usługi komunikacji między bankami danych, Usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi komunikacyjne
między komputerami dla branży piwowarskiej, Usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, Usługi łączności
komputerowej, Usługi łączności między komputerami, Usługi łączności on-line, Usługi łączności skomputeryzowanej,
Usługi łączności świadczone w Internecie, Usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elektronicznych, Usługi
on-line, mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, Usługi poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości,
Usługi poczty elektronicznej, Usługi poczty elektronicznej
i transmisji faksów, Usługi poczty elektronicznej dotyczące
danych, Usługi poczty elektronicznej dotyczące danych
i głosu, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla serwisów
społecznościowych, Usługi połączeń internetowych dla
klientów indywidualnych i jednostek gospodarczych, Usługi
przesyłania danych komputerowych, Usługi przesyłania danych, Usługi przesyłania wiadomości online, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi telefonii komputerowej, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie usługi ISDN
[sieci cyfrowej usług zintegrowanych], Usługi telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług dotyczących sieci światłowodowej, Usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi telekomunikacyjne
świadczone przez Internet, intranet i extranet, Usługi transmisji danych, Usługi transmisji danych pomiędzy systemami
komputerowymi połączonymi w sieć, Usługi transmisji komputerowej, Usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, Usługi transmisji wideo na żądanie,
Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Usługi w zakresie elektronicznej transmisji wiadomości, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji, Usługi w zakresie internetowych
emisji radiowych, Usługi w zakresie konferencji internetowych, Usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi w za-
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kresie połączeń wzajemnych banków danych, Usługi w zakresie przesyłania elektronicznych wiadomości głosowych,
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości wideo, Usługi
w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji
typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kierunkowy],
Usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania wiadomości elektronicznych, Usługi wideotekstowe, Usługi wysyłania wiadomości multimedialnych [MMS], Usługi zdalnego dostępu do danych, Usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Usługi związane
z przesyłaniem poczty elektronicznej, Wewnątrzstanowe
usługi telefoniczne, Wiadomości elektroniczne, Wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, Wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów,
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości,
Wymiana danych elektronicznych, Wymiana wiadomości
za pomocą transmisji komputerowej, Wynajem czasu dostępu do serwera baz danych, Wynajem skrzynek poczty elektronicznej, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Wynajmowanie czasu dostępu
do światowych sieci komputerowych, Wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomości, Wzajemna komunikacja
komputerowa, Zapewnianie bezprzewodowego dostępu
do internetu dla wielu użytkowników, Zapewnianie dostępu
do danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości,
Zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, Zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu
do Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu dla osób
trzecich, Zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, Zapewnianie dostępu do internetowych
linii czatowych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, Zapewnianie
dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do sieci komputerowych i do Internetu, Zapewnianie dostępu do światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu przesyłania i rozpowszechniania informacji, Zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu
do światowej sieci informatycznej, Zapewnianie dostępu
komputerowego do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem, Zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych
komputerowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji, Zapewnianie
elektronicznych łączy danych, Zapewnianie i wynajmowanie
czasu dostępu do sieci komputerowych, Zapewnianie komunikacji między komputerami, Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem w kawiarniach, Zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, Zapewnianie
połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyjnej lub baz danych, Zapewnianie usług w zakresie łączności za pośrednictwem przekazywania ramek [frame relay]
do transferu danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu
do Internetu (dostawcy usług), Zapewnianie wielu użytkow-
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nikom wdzwanianego i wydzielonego dostępu do Internetu, Zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do globalnej
sieci komputerowej, Bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, Bezprzewodowe usługi telefoniczne, Blokowanie połączeń telefonicznych, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych dla abonentów, Dostarczanie
informacji z książek telefonicznych w celu umożliwienia połączeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji z książek telefonicznych, Komórkowe usługi radiotelefoniczne,
Komunikacja przez dalekopis, Komunikacja przez telefony
komórkowe, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność faksowa, Łączność za pomocą telefonii mobilnej, Łączność przez telefony komórkowe, Łączność
za pomocą telefonii komórkowej, Lokalne i zamiejscowe
usługi telefoniczne, Przekazywanie danych przez telefon,
Przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, Przekazywanie rozmów telefonicznych, Przełączanie rozmów telefonicznych lub połączeń telekomunikacyjnych, Przesyłanie
dalej wiadomości przez telefon, Przesyłanie dokumentów
faksem, Przesyłanie faksów, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, Przesyłanie wiadomości za pomocą
dalekopisu, Przesyłanie wiadomości za pomocą telefonu
i faksu, Przywoływanie drogą radiową, Radiowe usługi przywoławcze, Świadczenie usług w zakresie książek telefonicznych, Telefonia bezprzewodowa, Telefonia komórkowa, Telefonia komórkowa (Łączność -), Telefoniczne usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem przedpłaconych
kart telefonicznych, Telekonferencje, Telekonferencje audio,
Telekopie (Przesyłanie -), Teleksowe usługi biurowe, Transfer
informacji za pośrednictwem telefonu, Transmisja danych
przez pagery radiowe, Transmisja danych przez telefaks,
Transmisja grafiki na telefony komórkowe, Transmisja komunikatów pisemnych w postaci telegramów, Transmisja wiadomości przez telefaks, Transmisja wiadomości za pomocą
teleksu, Transmisja za pośrednictwem teleksu, Transmisje
na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], Udostępnianie linii telefonicznych typu callstream [jedna linia umożliwiająca kilka rozmów jednocześnie], Udostępnianie usług czatu głosowego, Usługi automatycznego odbierania telefonu, Usługi bezprzewodowego
przesyłania wiadomości cyfrowych, Usługi bezprzewodowej
poczty głosowej, Usługi bezprzewodowych central PBX,
Usługi centrali abonenckiej, Usługi centrali telefonicznych,
Usługi faksowe, Usługi komunikacji przez płatne telefony,
Usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, Usługi komunikacyjne świadczone za pomocą telefaksu, Usługi komunikacyjne w zakresie telefonii zamiejscowej, Usługi komunikacyjne
za pośrednictwem telefonii komórkowej, Usługi kontrolowania rozmów telefonicznych, Usługi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], Usługi łączności i transmisji za pomocą telefaksu, Usługi łączności telefonicznej w samochodach, Usługi
łączności telefonii komórkowej, Usługi nagrywania rozmów
telefonicznych, Usługi poczty głosowej, Usługi prowadzenia
konferencji telefonicznych, Usługi przekierowywania rozmów telefonicznych, Usługi przesyłania głosu, Usługi przesyłania wiadomości głosowych przez telefon, Usługi przywoławcze, Usługi przywoławcze przez telefon, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi przywoławcze radiowe/telefoniczne, Usługi radiowej telefonii komórkowej, Usługi telefaksowe, Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, Usługi telefonii komórkowej,
Usługi telefonii międzynarodowej, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie przechwytywanie niechcianych rozmów telefonicznych od telemarketerów i zapobieganie im, Usługi
telekonferencyjne, Usługi telematyczne, Usługi telematyczne [transmisja danych], Usługi transmisji faksów, Usługi w za-
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kresie bezprzewodowej poczty faksowej, Usługi w zakresie
bezprzewodowych telefonów komórkowych, Usługi w zakresie łączności ruchomej, Usługi w zakresie odtwarzania
wiadomości głosowych, Usługi w zakresie przechowywania
wiadomości głosowych, Usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, Usługi w zakresie przesyłania i odbioru faksów, Usługi w zakresie rozmów międzymiastowych
i międzynarodowych, Usługi w zakresie wiadomości głosowych, Usługi wiadomości tekstowych, Usługi wideotelefoniczne, Usługi wybierania numeru za pomocą głosu, Użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, Użytkowanie
systemów przywoławczych, Zapewnianie łączności przez
telefon, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów
telewizyjnych, Emisja abonowanych programów telewizyjnych, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Emisja
i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja
programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych i radiowych, Emisja radiowa, Emisja
telewizyjna, Emisja treści wideo, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem satelitów, Emitowanie filmów kinowych za pośrednictwem telewizji, Emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej, Interaktywne usługi
teletekstowe, Nadawanie audio, wideo i multimedialne
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych,
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie cyfrowych treści
audio, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji finansowych przez telewizję, Nadawanie informacji
finansowych przez satelitę, Nadawanie informacji finansowych przez radio, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów drogą
radiową, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie
programów telewizyjnych drogą satelitarną, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, Nadawanie programów w telewizji,
Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Nadawanie programów związanych z telezakupami, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, Obsługa sprzętu do emisji radiowej, Podcasting, Pomoc osobom trzecim w dostarczaniu
usług komunikacyjnych telewizji kablowej, Programy telewizyjne (Transmisja -), Przekazywanie informacji drogą telewizyjną, Przesyłanie webcastów, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Teletransmisja radiowa drogą kablową, Telewizja kablowa nadająca informacje, Telewizyjnych (Transmisja programów -), Transmisja audio, Transmisja cyfrowych
programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu,
Transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu,
Transmisja imprez w zakresie sportów elektronicznych, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier,
treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Transmisja nadawcza
za pomocą satelity, Transmisja programów drogą kablową,
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Transmisja programów drogą kablową i satelitarną, Transmisja programów drogą satelitarną, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych przez satelitę, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja radiowa informacji i innych programów, Transmisja telewizji kablowych, Transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, Transmisja wizji za pomocą satelity, Transmisje audycji telewizyjnych, Transmisje radiowe
i telewizyjne, w tym również drogą sieci kablowych, Transmisje telewizyjne, Udostępnianie łączności za pośrednictwem
transmisji telewizyjnej, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Udzielanie informacji o emisji radiowej, Udzielanie
informacji o nadawaniu telewizji kablowej, Udzielanie telewizyjnych informacji związanych z radiotelefonami, Usługi emisji radiowej, telewizyjnej i kablowej, Usługi emisji satelitarnej
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi emisji satelitarnej w zakresie wydarzeń sportowych, Usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji telewizyjnej w telefonach komórkowych, Usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), Usługi
informacyjne dotyczące nadawania programów, Usługi
nadawania drogą kablowa i satelitarną, Usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, Usługi nadawania programów
telewizji kablowej i telewizji, Usługi nadawania programów
telewizyjnych, Usługi przekazu satelitarnego, Usługi telewizji
kablowej, Usługi transmisji audiowizualnej, Usługi transmisji
drogą satelitarną i kablową, Usługi transmisji kablowej, Usługi
transmisji programów telewizyjnych za opłatą (pay per view),
Usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, Usługi w zakresie
transmisji telewizyjnych i radiowych, Użytkowanie kablowych sieci telewizyjnych, Użytkowanie systemów telewizji
kablowej, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza opracowywania produktu, Analiza
projektu produktu, Analizy wody, Audyt jakości, Badania kliniczne, Badania przemysłowe obiektów technicznych, Badania środowiska, Badanie jakości produktów, Badanie produktów spawanych w celu określenia trwałości, Badanie produktów spawanych w celu określenia struktury, Badanie produktów spawanych w celu określenia właściwości, Badanie przydatności pojazdów do ruchu drogowego, Badanie techniczne pojazdów, Certyfikacja diamentów, Certyfikacja [kontrola
jakości], Certyfikacja usług edukacyjnych, Certyfikowanie
wydajności energetycznej budynków, Doradztwo techniczne dotyczące testowania, Doradztwo techniczne w zakresie
produkcji wina, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie zapewniania jakości, Inspekcja towarów
w zakresie kontroli jakości, Klasyfikacja drewna, Klasyfikowanie kamieni szlachetnych, Klasyfikowanie monet, Kontrola
artykułów spożywczych, Kontrola hodowli żywego inwentarza, Kontrola i badanie za pomocą alpinizmu przemysłowego, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola jakości, Kontrola
jakości dla osób trzecich, Kontrola jakości dotycząca higieny
artykułów żywnościowych, Kontrola jakości dotycząca higieny żywności, Kontrola jakości materiałów budowlanych, Kontrola jakości nawozów, Kontrola jakości pojemników szklanych, Kontrola jakości produktów częściowo wytworzonych,
Kontrola jakości surowców, Kontrola jakości towarów i usług,
Kontrola jakości ukończonych budynków, Kontrola jakości
usług, Kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania kompu-
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terowego, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Kontrola kosmetyków, Kontrola lądowych pojazdów silnikowych
[pod kątem zdatności do ruchu drogowego], Kontrola łowisk,
Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Kontrola palników olejowych, Kontrola pojazdów mechanicznych przed
transportem [pod kątem bezpiecznego używania w ruchu
drogowym], Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem
zdatności do ruchu drogowego], Kontrola środków farmaceutycznych, Kontrola techniczna pojazdów, Kontrola żywności do celów certyfikacji jej koszerności, Kontrola w rolnictwie, Materiały (Testowanie -), Monitorowanie jakości wody,
Monitorowanie procesu w celu zapewnienia jakości, Nadzór
i inspekcja techniczna, Obrazowanie rentgenowskie, inne niż
do celów medycznych, Ocena i badanie nieruchomości pod
kątem obecności materiałów niebezpiecznych, Ocena jakości, Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania produktu, Ocena produktów farmaceutycznych, Ocena projektu
produktu, Ocena ryzyka naukowego, Ocena wydajności
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test
wzorcowy, Opracowywanie i testowanie metod produkcji
chemicznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opracowywanie metod testowych, Poświadczanie autentyczności biżuterii, Potwierdzanie autentyczności dzieł
sztuki, Potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności mebli, Potwierdzanie autentyczności kamieni półszlachetnych, Potwierdzanie autentyczności banknotów, Potwierdzanie autentyczności antyków, Potwierdzanie autentyczności kamieni szlachetnych,
Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Prowadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia
akupunkturą, Prowadzenie badań klinicznych w zakresie
chorób układu krążenia, Przegląd samochodów, Przegląd
urządzeń, Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie prób klinicznych, Przeprowadzanie testów kontroli
jakości, Przeprowadzanie testów przemysłowych, Przeprowadzanie testów w zakresie rolnictwa, Rejestrowanie i testowanie szybów naftowych, Sprawdzanie jakości, Sprawdzanie
przyrządów sygnalizacyjnych, Sprawdzanie przyrządów wagowych, Stwierdzanie autentyczności obrazów, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Stwierdzanie autentyczności
znaczków, Stwierdzanie autentyczności diamentów, Świadczenie usług zapewniania jakości, Tekstylia (Testowanie -),
Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów
certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich
do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i wycena towarów
i usług osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów nawigacyjnych, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie architektonicznych elementów żelaznych, Testowanie artykułów spożywczych, Testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Testowanie bezpieczeństwa produktów, Testowanie bezpieczeństwa naczyń ciśnieniowych, Testowanie bezpieczeństwa urządzeń
i instalacji ciśnieniowych, Testowanie dźwigów, Testowanie
dźwigów pod kątem bezpieczeństwa, Testowanie emisji
spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, Testowanie
filtrów, Testowanie funkcjonalności maszyn, Testowanie
funkcjonalności sprzętu i instrumentów, Testowanie hodowli
żywego inwentarza, Testowanie i analiza materiałów, Testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa produktów
konsumenckich, Testowanie i ocena materiałów, Testowanie
jakości produktów do celów certyfikacji, Testowanie komponentów, Testowanie komputerów, Testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, Testowanie kosmetyków, Testowanie łańcuchów, Testowanie łowisk, Testowanie maszyn,
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Testowanie materiałów, Testowanie materiałów jądrowych,
Testowanie materiałów tekstylnych, Testowanie materiałów
w celu wykrywania usterek, Testowanie naukowe wspomagane komputerowo, Testowanie nowych produktów, Testowanie papieru, Testowanie pojazdów, Testowanie produktów, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testowanie programów komputerowych, Testowanie przemysłowe, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo,
Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie sprzętu
podnoszącego pod kątem bezpieczeństwa, Testowanie
środków chemicznych, Testowanie środków farmaceutycznych, Testowanie surowców, Testowanie systemów elektronicznego przetwarzania danych, Testowanie urządzeń, Testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej
do celów certyfikacji, Testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Testowanie wibracji w odniesieniu
do środowiska naturalnego, Testowanie zagrożenia hałasem
środowiska, Testy inżynieryjne, Testy jakości, Testy kontroli
jakości, Testy metalurgiczne, Testy toksyczności do celów badawczych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania
broni palnej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do testowania amunicji, Ultradźwiękowe testowanie prętów paliwa jądrowego, Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Usługi analizy opon, Usługi badania
kompatybilności elektromagnetycznej, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi certyfikacji danych przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi certyfikacji wiadomości
przekazywanych drogą telekomunikacyjną, Usługi doradcze
w zakresie testowania materiałów, Usługi doradcze w zakresie testowania produktów, Usługi inspekcyjne w zakresie
konstrukcji podwodnych, Usługi inżynieryjne w zakresie diagnostyki układów scalonych, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi kontroli jakości wody, Usługi kontroli
opon, Usługi laboratoryjne, Usługi pomiarów technicznych,
Usługi poświadczania autentyczności i certyfikacji diamentów, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych
do przesyłania danych, Usługi sprawdzania rurociągów, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi testowania maszyn przemysłowych w ramach
kontroli jakości, Usługi testowania maszyn rolniczych w ramach kontroli jakości, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania sprzętu leśniczego w ramach kontroli jakości, Usługi testowania sprzętu ogrodniczego w ramach kontroli jakości, Usługi testowania systemów
alarmowych i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania w zakresie określania stopnia zużycia elementów smarujących, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, Usługi testowania zgodności, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi
uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazywanych
za pomocą telekomunikacji, Usługi w zakresie analizy monet
[potwierdzenie autentyczności], Usługi w zakresie badań
i kontroli środowiska naturalnego, Usługi w zakresie badań
i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń wody, Usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie inspekcji technicznej,
Usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych, Usługi
w zakresie przeglądu nowych i używanych pojazdów dla
osób kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Usługi
w zakresie testów naukowych, Usługi w zakresie testów
wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie testów
bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie testów
technicznych, Usługi w zakresie testów nieniszczących, Usłu-
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gi w zakresie testowania materiałów, Usługi w zakresie testowania rozpuszczalników, Usługi w zakresie testowania gleby,
Usługi w zakresie testowania nasion, Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi zapewnienia jakości, Ważenie pojazdów,
Ważenie towarów na rzecz osób trzecich, Wynajem obciążnic do testowania źródeł energii elektrycznej, Znajdowanie
i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla
osób trzecich [debugowanie], Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, Usługi w zakresie miernictwa
i eksploracji, Wynajem sprzętu naukowego i technologicznego, Aktualizacja map morskich, Analityczne usługi laboratoryjne, Analiza drgań podczas kruszenia, Analiza jakości
wody w strumieniach, Analiza laboratoryjna w dziedzinie
kosmetyków, Analiza laboratoryjna w dziedzinie bakteriologii, Analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza wycieków ropy naftowej, Analiza zachowania konstrukcji budynków, Analizowanie działania
mieszanin chemicznych na zwierzętach, Analizy i badania
dla prac dotyczących ropy naftowej, Analizy laboratoryjne,
Analizy naukowe wspomagane komputerowo, Analizy pisma ręcznego [grafologia], Analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Audyt
energetyczny, Badania archeologiczne, Badania chemiczno-technologiczne, Badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, Badania dotyczące hodowli żywego inwentarza,
Badania dotyczące maszyn przemysłowych, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania dotyczące nauki, Badania dotyczące technologii, Badania genetyczne, Badania
i analizy naukowe, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania i rozwój w dziedzinie biotechnologii, Badania laboratoryjne, Badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu,
Badania łowisk, Badania materiałowe, Badania nad oprzyrządowaniem, Badania nad procesami przemysłowymi, Badania
naukowe, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania naukowe i przemysłowe, Badania naukowe i technologiczne związane z mapowaniem patentów, Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Badania naukowe
wspomagane komputerowo, Badania naukowe związane
z produktami do pielęgnacji włosów, Badania przemysłowe
wspomagane komputerowo, Badania techniczne, Badania
techniczne w dziedzinie kompensacji emisji dwutlenku węgla, Badania techniczne w zakresie aeronautyki, Badania
techniczne z zakresu systemów automatycznej numeracji,
Badania techniczne z zakresu automatycznych systemów
identyfikacyjnych, Badania technologiczne, Badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Badania
w dziedzinie budowy silnika, Badania w dziedzinie energii,
Badania w dziedzinie insektycydów, Badania w dziedzinie
kosmetyki, Badania w dziedzinie kosmetologii, Badania
w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania
w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie mechaniki dotyczące sportów motorowych, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Badania w dziedzinie pielęgnacji
włosów, Badania w dziedzinie spawania, Badania w dziedzinie techniki, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania półprzewodników, Badania w dziedzinie technologii pomiarowych, Badania w dziedzinie żywności, Badania w zakresie
bezpieczeństwa, Badania w zakresie konstrukcji budynków
lub urbanistyki, Badania w zakresie maszyn produkcyjnych,
Badania w zakresie metali, Badania w zakresie nowych produktów, Badania z zakresu analizowania odpadów, Badania
związane z demografią, Badania żywności, Doradztwo eks-

Nr ZT13/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

perckie dotyczące technologii, Doradztwo naukowe, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo
techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania zanieczyszczeń, Doradztwo
techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarzania obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne w zakresie
szkód spowodowanych skażeniem, Doradztwo techniczne
w zakresie badań technicznych dotyczących pokarmów i napojów, Doradztwo techniczne w zakresie zapobiegania pożarom, Doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych
dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety,
Doradztwo techniczne w zakresie produkcji półprzewodników, Doradztwo techniczne w zakresie przemysłu lekkiego,
Doradztwo techniczne związane z technologią cięcia dróg,
Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo technologiczne, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Doradztwo
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo
w zakresie analiz sądowych dotyczące eksplozji, Doradztwo
w zakresie analiz sądowych dotyczące wypadków na morzu,
Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny
zniszczeń, Doradztwo w zakresie badań przemysłowych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo w zakresie technologii
filtracji, Doradztwo związane z technologią membranową,
Doradztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Ekspertyzy w zakresie technologii, Eksploracja archeologiczna, Interpretacja i analiza
obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego
na potrzeby przemysłu petrochemicznego, Inżynieria chemiczna, Inżynieria (prace inżynieryjne), Kalibrowanie instrumentów, Kalibrowanie maszyn, Kalibrowanie [pomiary],
Kompilacja informacji naukowych, Konsultacje na temat higieny żywności, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Konsultacje
techniczne w dziedzinie techniki lotniczej i astronautycznej,
Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Laboratoria badawcze, Laboratoria naukowe (Usługi świadczone
przez -), Laboratoria optyczne, Laboratoryjne usługi analityczne, Mierzenie zmiennych związanych z kierunkowym
manipulowaniem otworami wiertniczymi, Monitorowanie
działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie działań mających wpływ na środowisko
w obrębie konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Monitorowanie dźwiękowych znaków ostrzegawczych, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Monitorowanie kontroli jakości
procedur sejsmicznych, Monitorowanie obiektów komercyjnych i przemysłowych do wykrywania lotnych i nielotnych
związków organicznych, Monitorowanie stanu cieczy, Monitorowanie stanu maszyn, Monitorowanie stanu olejów, Monitorowanie stanu smarów, Monitorowanie stanu środków
nawilżających, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, Monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów
w celu wykrycia gazu, Monitorowanie zanieczyszczonych
terenów, Ocena jakości drewna na pniu, Ocena jakości wełny,
Odwzorowanie, Opracowania technologiczne w zakresie
obrabiarek, Opracowanie projektów technicznych w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla [offset CO2],
Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, Opracowywanie badań technicznych, Opracowywanie elementów do silników spalinowych wewnętrznego spa-
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lania, Opracowywanie maszyn przemysłowych, Opracowywanie nowych produktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, Opracowywanie podręczników
technicznych, Opracowywanie pojazdów, Opracowywanie
powłok na metale, Opracowywanie powłok na niemetale,
Opracowywanie procesów przemysłowych, Opracowywanie produktów konsumenckich, Opracowywanie produktów
przemysłowych, Opracowywanie projektów budowlanych,
Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie
silników, Opracowywanie sond pomiarowych do zastosowań biotechnologicznych, Opracowywanie statków powietrznych, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Opracowywanie technik obróbki skrawaniem,
Opracowywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, Opracowywanie zespołów zasilających, Pisanie
techniczne, Planowanie projektów technicznych, Planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, Planowanie techniczne i zarządzanie projektami technicznymi w zakresie opracowywania sprzętu
oświetleniowego, Pomiar zmiennych związanych z wierceniem odwiertów, Pomiary, badania i eksploracja, Pomiary
drgań podczas kruszenia, Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Pomiary parametrów środowiska wewnątrz
struktur inżynierii wodno-lądowej, Pomiary prognozowe
ustalonych emisji gazów spalinowych, Pomiary środowiska
w obrębie budynków, Porady techniczne dotyczące produkcji opon, Porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu oszczędzanie energii, Prace badawcze nad produktami, Prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu,
zwłaszcza w zakresie elektryczności, Prace badawcze w zakresie opracowywania nowych produktów, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trzecich w dziedzinie tworzyw sztucznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Prace inżynieryjne, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, Profesjonalne
doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Profesjonalne doradztwo w zakresie ergonomii, Profesjonalne doradztwo w zakresie dynamiki płynów, Profesjonalne doradztwo w zakresie technologii morskiej, Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące technologii żywności, Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Projektowanie budowlane, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, Projektowanie i opracowywanie technologii
medycznej, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji
energii, Projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, Projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie i planowanie techniczne
systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie
techniczne elektrowni, Projektowanie i planowanie techniczne oczyszczalni wody, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów,
Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie
produktów inżynieryjnych, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Przemysłowe analizy i usłu-
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gi badawcze, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, Przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, Przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu,
Przygotowywanie map cyfrowych, Przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, Przygotowywanie rysunków technicznych, Publikowanie informacji naukowych, Rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii
w budynkach, Rysowanie konstrukcji, Specjalistyczne usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii rolniczej, Sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, Sporządzanie
planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych,
Sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych,
Sporządzanie raportów dotyczących przekazania do eksploatacji urządzeń jądrowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie raportów naukowych, Sporządzanie raportów technologicznych, Sporządzanie rysunków technicznych, Świadczenie usług badawczych,
Świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu
oceny poziomów zanieczyszczenia, Świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych w celu sprawdzenia skażenia,
Technologiczne badania projektowe, Teledetekcja lotnicza
związana z badaniami naukowymi, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Tworzenie map genetycznych do celów
naukowych, Tworzenie map GPS, Tworzenie programów
kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, Udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających
na uwadze ochronę środowiska, Udostępnianie informacji
technicznych na temat produkcji papieru, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udostępnianie informacji w zakresie
technologii naukowej, Udzielanie informacji, doradztwo
i konsultacje w zakresie równoważenia emisji dwutlenku węgla, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych,
Udzielanie informacji na temat usług analiz i badań przemysłowych, Udzielanie informacji online na temat usług analiz
i badań przemysłowych, Udzielanie informacji związanych
z badaniami technologicznymi, Udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, Usługi
akustycznego pomiaru przepływu powietrza, Usługi analityczne i badawcze dla prac dotyczących ropy naftowej, Usługi analityczne wykorzystujące radar, Usługi analityczne związane z rozwojem pól naftowych, Usługi analiz i badań przemysłowych związane z oponami samochodowymi, Usługi
analiz i badań przemysłowych w dziedzinie chemii, Usługi
analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, Usługi analizy biochemicznej przepływu powietrza, Usługi analizy krwi do celów badań naukowych, Usługi analizy technologicznej, Usługi badań kontraktowych w zakresie nauk molekularnych, Usługi badań w zakresie separacji komórek, Usługi
badania opon, Usługi badawcze, Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi badawcze związane z budownictwem, Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi badawczo-rozwojowe
związane z oponami samochodowymi, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi doradcze dotyczące nauki, Usługi doradcze dotyczące przyrządów naukowych, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych,
Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, Usługi doradcze w zakresie nauki, Usługi doradcze w zakresie geotechniki, Usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, Usługi doradztwa techniczne-
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go z zakresu elektrokardiogramów, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym,
Usługi doradztwa technologicznego, Usługi doradztwa
technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usługi enologiczne, Usługi fotogrametrii, Usługi
gromadzenia danych związanych z jakością powietrza, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w rolnictwie,
Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
stosowanych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów naturalnych stosowanych w ogrodnictwie, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń elektronicznych, Usługi kalibracji w zakresie urządzeń
analitycznych, Usługi kartograficzne, Usługi konsultacyjne
dotyczące badań technologicznych, Usługi konsultacyjne
w zakresie technologii kontroli, Usługi kreślarskie, Usługi kreślarskie w postaci rysunku technicznego, Usługi laboratoriów
analitycznych, Usługi laboratoriów weterynaryjnych, Usługi
laboratoryjne dla badań rolniczych, Usługi laboratoryjne
w zakresie testowania analitycznego, Usługi laboratoryjne
w zakresie analiz gleby, Usługi laboratoryjne w zakresie badań optycznych, Usługi liczenia cząstek w przepływającym
powietrzu, Usługi naukowe, Usługi naukowe i badania w tym
zakresie, Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie,
Usługi naukowo-technologiczne, Usługi obrazowania ultradźwiękowego do celów niemedycznych, Usługi ocen pirotechnicznych, Usługi oceny pomiarów, Usługi opracowywania projektów technicznych, Usługi planowania kryzysowego na wypadek wycieku ropy, Usługi pomiarowe, Usługi pomiaru przepływu powietrza, Usługi projektowania map,
Usługi projektowania technologicznego, Usługi świadczone
przez laboratoria naukowe, Usługi technologiczne, Usługi
technologiczne i dotyczące ich badania, Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi technologiczne w zakresie produkcji, Usługi technologiczne w zakresie
reologii, Usługi technologiczne w zakresie separacji komórek, Usługi technologiczne w zakresie reometrii, Usługi testów DNA w celu ustalenia ojcostwa (usługi laboratoryjne),
Usługi w zakresie analizy danych technicznych, Usługi w zakresie analizy krwi, Usługi w zakresie analizy przemysłowej,
Usługi w zakresie badań i opracowywania w obszarze inżynierii, Usługi w zakresie badań matematycznych, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi w zakresie badań przemysłowych, Usługi w zakresie badań technicznych, Usługi w zakresie doradztwa technologicznego, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Usługi w zakresie komputerowej
analizy żywności, Usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, Usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, Usługi w zakresie oceniania skuteczności przemysłowych środków chemicznych,
Usługi w zakresie odkrywania leków, Usługi w zakresie opracowywania metod testowania, Usługi w zakresie planowania
technologicznego, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Usługi w zakresie rozwoju przemysłowego, Usługi
w zakresie testów laboratoryjnych, Usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, Usługi w zakresie wzorcowania, Usługi z zakresu technologii bezpieczeństwa dotyczące pojazdów lądowych, Wykrywanie radonu, Zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu rafineryjnego,
Zapewnianie doradztwa technicznego dla morskiego przemysłu transportowego, Zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu petrochemicznego, Zdalny monitoring
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powietrzny związany z badaniami naukowymi, Zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących
w cieplarniach i plonach, Analizy wykonalności projektu, Artyści graficy (Usługi -), Badania diagnostyczne smarów przemysłowych, Badania dotyczące projektowania, Badania
w zakresie projektowania komputerów, Doradztwo projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakresie opracowywania produktów, Doradztwo
w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, Dostarczanie informacji
na temat usług w zakresie projektowania mody, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie
wnętrz], Grafika artystyczna, Oceny techniczne związane
z projektowaniem, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie produktów, Opracowywanie produktów dla osób
trzecich, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji
pojazdów i konstrukcji karoserii, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Opracowywanie protez,
Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo,
Opracowywanie urządzeń diagnostycznych, Planowanie
i projektowanie obiektów sportowych, Planowanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie
i projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] restauracji,
Planowanie [projektowanie] silników spalinowych wewnętrznego spalania do pojazdów lądowych, Planowanie
[projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projektowanie] pubów, Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Planowanie [projektowanie] klubów, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] biur,
Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie projektu,
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projektowanie akcesoriów mody, Projektowanie analiz wykonalności
w zakresie projektów, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie animacji na rzecz
innych, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architektoniczne w zakresie planowania miasta,
Projektowanie audiowizualnych prac twórczych, Projektowanie baz danych, Projektowanie biżuterii, Projektowanie
broszur, Projektowanie budynków, Projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, Projektowanie budynków
opieki zdrowotnej, Projektowanie budynków przemysłowych, Projektowanie centrów handlowych, Projektowanie
części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części
do pojazdów lądowych, Projektowanie czystych pokojów
[pomieszczeń o zaostrzonych wymaganiach co do czystości
i sterylności powietrza], Projektowanie dekoracji scenicznych
dla przedsięwzięć teatralnych, Projektowanie dekoracji
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wnętrz, Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów,
Projektowanie druków, Projektowanie dywanów, Projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, Projektowanie ekspertyz pól naftowych, Projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych
baz danych, Projektowanie elementów optycznych, Projektowanie form, Projektowanie gier, Projektowanie gier planszowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne
ilustracji, Projektowanie graficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie
graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie
grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie hoteli, Projektowanie i opracowywanie baz danych,
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie protez, Projektowanie i opracowywanie endoprotez,
Projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, Projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, Projektowanie i opracowywanie
sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i projektowanie
graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamówienie, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
Projektowanie kapeluszy, Projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, Projektowanie komputerów, Projektowanie komputerowych stron internetowych,
Projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych,
Projektowanie komputerowych baz danych, Projektowanie
konstrukcji ozdobnych, Projektowanie konstrukcji kratownic
przestrzennych, Projektowanie kontenerów transportowych,
Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie kuchni, Projektowanie kukiełek, Projektowanie łazienek, Projektowanie łodzi, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie lokali biurowych do branży handlu oponami, Projektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn
specjalistycznych wykorzystywanych do produkcji sprzętu
oświetleniowego, Projektowanie maszyn specjalistycznych,
Projektowanie materiałów piśmiennych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie mebli, Projektowanie
mebli biurowych, Projektowanie metod produkcji, Projektowanie mikroczipów dla osób trzecich, Projektowanie mikroczipów komputerowych, Projektowanie modeli, Projektowanie modeli matematycznych, Projektowanie mody, Projektowanie monumentalnych budowli murowanych, Projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, Projektowanie nakryć głowy, Projektowanie narzędzi, Projektowanie
nazw firmowych, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie obiektów biznesowych, Projektowanie obiektów
sportowych, Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Projektowanie odzieży ochronnej, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie opakowań, Projektowanie opakowań
i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań
na rzecz osób trzecich, Projektowanie oprzyrządowania
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do produkcji części do pojazdów lądowych, Projektowanie
optycznych i mikrooptycznych komponentów, Projektowanie oświetlenia krajobrazowego, Projektowanie oświetlenia
teatralnego, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie placówek w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Projektowanie płytek wykładzinowych, Projektowanie pojazdów
lądowych, Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów morskich, Projektowanie pojazdów oraz
części i elementów pojazdów, Projektowanie pojazdów szynowych, Projektowanie pomiarów geologicznych, Projektowanie pomiarów geodezyjnych, Projektowanie porcelany,
Projektowanie prac inżynieryjnych w zakresie zapobiegania
powodziom, Projektowanie produktów, Projektowanie produktów konsumenckich, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie protez, Projektowanie przestrzeni biurowych, Projektowanie przyrządów, Projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, Projektowanie restauracji, Projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu terenów
wodą powodziową, Projektowanie robót inżynieryjnych
do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową,
Projektowanie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Projektowanie rurociągów, Projektowanie rzeźb, Projektowanie rzeźb lodowych, Projektowanie samochodów, Projektowanie samochodów wyścigowych, Projektowanie sieci dróg, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie sklepów,
Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie
sprzętu dla operatorów audio i wideo, Projektowanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu do transportu towarów, Projektowanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, Projektowanie sprzętu do magazynowania
i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie
sprzętu do transportu odpadów, Projektowanie sprzętu
komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego
dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie statków, Projektowanie statków pełnomorskich, Projektowanie statków powietrznych, Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie stron domowych
i stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów
elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów oświetleniowych, Projektowanie systemów
pomieszczeń dla zwierząt laboratoryjnych, Projektowanie
systemów pomiarowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie systemów składowania, Projektowanie systemów wyposażenia sklepów, Projektowanie
szkła i produktów szklanych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Projektowanie
technik malowania, Projektowanie telefonów, Projektowanie
telefonów komórkowych, Projektowanie tkanin wykończeniowych do pojazdów silnikowych, Projektowanie transformatorów elektromagnetycznych na zamówienie, Projektowanie ubrań, Projektowanie układów scalonych, Projektowanie umeblowania, Projektowanie urządzeń diagnostycznych,
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Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego,
Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, Projektowanie
urządzeń i sprzętu diagnostycznego, Projektowanie urządzeń i maszyn do napełniania, Projektowanie urządzeń i maszyn w zakresie techniki napełniania, Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie
wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych,
Projektowanie wykładzin podłogowych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów,
Projektowanie wyświetlaczy trójwymiarowych, Projektowanie wzorów, Projektowanie zabawek, Projektowanie żaluzji,
Projektowanie zasłon, Projektowanie zegarków, Projektowanie zestawów do programów telewizyjnych, Projektowanie
zewnętrznej części budynków, Projektowanie znaków, Projektowanie znaków towarowych, Projekty architektoniczne
w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie
parametrów projektowych dla obrazów wizualnych, Przygotowywanie sprawozdań w zakresie grafiki, Przygotowywanie
sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego,
Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Sporządzanie raportów dotyczących projektowania,
Sporządzanie raportów projektowych, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Świadczenie usług w zakresie
projektowania wnętrz statków powietrznych, Świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów, Szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zastawy stołowej i przyborów stołowych, Tworzenie i projektowanie stron
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron
elektronicznych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie stron głównych do sieci komputerowych,
Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Udostępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysłowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania
obiektów biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania statków, Usługi doradcze w zakresie projektowania
wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów
komputerowych, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania
sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi doradcze związane
z projektowaniem stawów, Usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne do-
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tyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania
wnętrz, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania obrabiarek, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, Usługi konsultacji dotyczące projektowania
mody, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania [projektowania] szpitali, Usługi planowania [projektowania] placówek
cateringowych, Usługi planowania [projektowania] hoteli,
Usługi planowania [projektowania] klubów, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi projektów graficznych, Usługi
projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów rekreacyjnych, Usługi projektowania dotyczące reprodukcji dokumentów, Usługi projektowania dotyczące elementów do krycia dachów, Usługi
projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sanitarnych, Usługi projektowania dotyczące znaków, Usługi projektowania dotyczące wanien, Usługi projektowania dotyczące
pras do obróbki metali, Usługi projektowania dotyczące instalowania wanien, Usługi projektowania dotyczące barw
firmowych pojazdów, Usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa
do celów rozrywkowych, Usługi projektowania dotyczące
narzędzi do obróbki metali, Usługi projektowania dotyczące
modelarstwa w celach ekspozycyjnych, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa do celów wystawowych, Usługi
projektowania dotyczące tworzenia komórek elementarnych, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi
projektowania dotyczące grafiki okiennej, Usługi projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, Usługi
projektowania grafiki komputerowej, Usługi projektowania
i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania mebli, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania obiektów biznesowych, Usługi projektowania obuwia,
Usługi projektowania odzieży, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania pojazdów, Usługi
projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania silników do pojazdów, Usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane z elektrowniami, Usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do zaopatrzenia
w wodę, Usługi projektowania technicznego związane
z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, Usługi projektowania układu dla czystych pomieszczeń, Usługi projektowania
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu do komputerów, Usługi projektowania
w odniesieniu do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie restauracji, Usługi projektowania w zakresie części do pojazdów mechanicznych, Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w celach prezentacyjnych, Usługi projektowania w zakresie umeblowania, Usługi
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projektowania w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Usługi
projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych, Usługi projektowania
w zakresie wystaw, Doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administracja
serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania
dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz
porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów,
Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Badania
związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
administracyjnych, Badania związane ze skomputeryzowaną
automatyzacją procesów przemysłowych, Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain],
Diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym
przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie wyszukiwarek, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie komputerów, Opracowywanie
sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów do przesyłania danych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie
systemów przetwarzania danych, Opracowywanie urządzeń
do przetwarzania danych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej
transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej,
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Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania
problemów z elektroniką użytkową, Systemy komputerowe
(Analizy -), Tworzenie cyfrowych znaków wodnych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi
do opracowywania oprogramowania dostępnych online
nie do pobrania, Usługi analityczne w zakresie komputerów,
Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi informatyki kwantowej, Usługi inżynieryjne
w zakresie komputerów, Usługi komputerowe do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi migracji danych, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, Usługi technologiczne w zakresie komputerów,
Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w zakresie
projektowania i programowania komputerów, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Zapewnianie
infrastruktury centrów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych,
Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem, Badania i doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
Doradztwo komputerowe, Doradztwo techniczne dotyczące obsługi komputerów, Doradztwo techniczne związane
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo
techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego,
Doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane
z konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych,
Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów
komunikacyjnych, Doradztwo związane z tworzeniem stron
głównych i stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Dostarczanie raportów z zakresu
informatyki, Dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji związanych
z systemami informacyjnymi, Komputerowe badania wykonalności, Komputerowy sprzęt (Doradztwo w zakresie -),
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Konsultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej,
Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Poradnictwo informatyczne, Porady techniczne związane z komputerami, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
Profesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,
Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania
danych, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
sprzętu komputerowego, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, Sporządzanie raportów dotyczących komputerów,
Studia wykonalności w zakresie komputerów, Udzielanie informacji na temat komputerów, Udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, Udzielanie informacji
w zakresie technologii informacyjnej, Udzielanie porad technicznych związanych z komputerami, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, Usługi doradcze dotyczące komputerowych
systemów informacyjnych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych,
Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze w dziedzinie informatyki kwantowej,
Usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze
w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem
używanym w obszarze handlu elektronicznego, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi doradztwa technicznego
dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych,
Usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów
komputerowych, Usługi informacyjne w zakresie technologii
informacyjnej, Usługi informacyjne w zakresie komputerów,
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci
komputerowych, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne
ekspertów w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi
konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne w odniesieniu do komputerów, Usługi konsultacyjne w zakresie
systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne w zakresie
informatyki, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi pomocy technicznej związane
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Usługi
techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, Usługi
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techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, Usługi
techniczne w zakresie pobierania gier wideo, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi w zakresie konsultacji
i doradztwa komputerowego, Zapewnianie ocen ekspertów
w zakresie przetwarzania danych, Zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie nadzoru nad
sieciami komputerowymi, Chmura obliczeniowa, Cyfrowe
rozproszone magazynowanie, Doradztwo w zakresie sieci
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości
e-mail, Elektroniczne przechowywanie plików audio, Elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, Elektroniczne
przechowywanie cyfrowych plików audio, Elektroniczne
przechowywanie cyfrowych plików wideo, Elektroniczne
przechowywanie fotografii cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie obrazów cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, Elektroniczne przechowywanie
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, Fog
computing, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting
blogów, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting
infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów
wymiany treści online, Hosting komputerowych baz danych,
Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting obiektów
internetowych online dla osób trzecich, Hosting obiektów
online do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting
oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, Hosting platform komunikacyjnych w internecie, Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Hosting platform w Internecie, Hosting podkastów, Hosting
portali internetowych, Hosting przestrzeni pamięciowej
w Internecie do przechowywania zdjęć cyfrowych, Hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie, Hosting przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting serwerów, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Hosting
spersonalizowanych stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Hosting stron internetowych, Hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób
trzecich, Hosting strony internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfrowych, Hosting
strony internetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting treści cyfrowych, Hosting
treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line,
Hosting treści cyfrowych w Internecie, Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, Hosting videocastów, Infrastruktura jako usługa (IaaS), Instalacja oprogramowania
do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as
a Service], Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające
użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami
i obrazami w trybie online, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, Kontrola dostępu jako usługa [ACaaS], Łańcuch bloków jako usługa
[BaaS], Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepo-
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bieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji,
Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
oprogramowania on-line do zarządzania danymi, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji danych, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie -), Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS],
Platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Platformy do projektowania graficznego jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji
jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, Projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych
na rzecz osób trzecich, Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Przechowywanie danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain],
Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Przechowywanie filmów w postaci elektronicznej,
Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej, Przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej,
Przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, Skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, Tworzenie kopii zapasowych
danych elektronicznych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
komputerowego do obsługi transportu za pośrednictwem
sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia przesyłek za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego
do przygotowywania dokumentów wysyłkowych za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu,
Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do śledzenia towarów za pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i Internetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów on-line, Udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Udostępnianie lub wynajem obszaru
pamięci elektronicznej w Internecie, Udostępnianie miejsca
w Internecie na blogi, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie programów bezpieczeństwa komputerowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Udostępnianie sprzętu
komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, Udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie
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wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury
obliczeniowe, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych,
Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie zapasowych programów i urządzeń komputerowych, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku
w aplikacjach do monitorowania nadawania, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania pozwalającego na dzielenie się treściami multimedialnymi i komentarzami pomiędzy użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści na śledzenie treści multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci
Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użytkowania
sieci do przetwarzania w chmurze, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania
do zarządzania bazami danych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online
nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do opracowywania stron internetowych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania zapasami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania, służącego do realizacji płatności elektronicznych,
Usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Usługi dostawców usług aplikacyjnych
[ASP], Usługi dostawcy hostingu prywatnego „w chmurze”,
Usługi dostawcy hostingu publicznego „w chmurze”, Usługi
dostawcy hostingu w chmurze, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP],
mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, Usługi hurtowni danych [składowanie danych], Usługi komputerowe w związku
z elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi ochrony danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi
oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Usługi projektowania wyszukiwa-
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rek internetowych, Usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, Usługi przechowywania elektronicznego
w zakresie archiwizacji danych, Usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi
w zakresie przechowywania plików elektronicznych
w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicznych w chmurze, Usługi w zakresie tworzenia kopii
zapasowych danych, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Utrzymanie witryn internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich,
Wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, Wynajem komputerów i oprogramowania, Wynajem
oprogramowania i programów komputerowych, Wynajem
oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia
danych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń
do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego
do odczytywania bazy danych z ofertami cenowymi, Wynajem oprogramowania komputerowego związanego z ofertami cenowymi, Wynajem programów komputerowych,
Wynajem pamięci serwerowej, Wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic
ogłoszeniowych, Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Wynajem sprzętu i oprogramowania, Wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, Wynajmowanie serwerów WWW, Wynajmowanie
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych,
Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania danych,
Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania zapasami,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, Wypożyczanie oprogramowania do komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogramowania
komputerowego związanego z podróżowaniem, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania
bazami danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Wypożyczanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
Wypożyczanie oprogramowania do importowania danych
i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, Wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, Wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, Wypożyczanie
programów do przetwarzania danych, Wypożyczanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Zapewnianie czasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku
w komunikacji, Zapewnianie oprogramowania online,
nie do pobrania, do użytku w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zapewnianie oprogramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapewnianie oprogramowania
online, nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego
oprogramowania, Zapewnianie tymczasowego korzystania
z oprogramowania pojedynczego logowania online,
nie do pobrania, Zapewnianie tymczasowego dostępu
do niepobieralnego oprogramowania online, Zarządzanie
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zasobami cyfrowymi, Zarządzanie zawartością przedsiębiorstwa, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego
i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, Aktualizacja
oprogramowania do smartfonów, Aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, Aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, Aktualizacja programów komputerowych, Aktualizacja stron głównych do sieci
komputerowych, Aktualizacja stron głównych dla osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Badania dotyczące programów komputerowych, Badania i doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania nad
oprogramowaniem komputerowym, Badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Badania projektowe związane z oprogramowaniem,
Badania w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowego, Badania w zakresie programowania komputerowego, Badania związane z opracowywaniem oprogramowania
komputerowego, Badania związane z opracowywaniem
programów i oprogramowania komputerowego, Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo w zakresie programowania komputerów, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo
w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie
testowania systemów aplikacyjnych, Doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych
baz danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem
stron internetowych do handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Edycja programów komputerowych, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja
programów do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja oprogramowania
baz danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konser-
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wacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego,
Instalacja oprogramowania do baz danych, Instalacja oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja programów komputerowych, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Instalowanie programów komputerowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie
na rzecz osób trzecich, Integracja oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Kompilacja programów komputerowych,
Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
używanego w obszarze handlu elektronicznego, Konserwacja oprogramowania do systemów łączności, Konserwacja
programów komputerowych, Konwersja kodów informatycznych dla osób trzecich, Modyfikowanie programów
komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania
komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Naukowe usługi programowania komputerów,
Opracowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, Opracowywanie baz
danych, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego do baz danych, Opracowywanie i testowanie oprogramowania, Opracowywanie
i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, Opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, Opracowywanie języków komputerowych, Opracowywanie kodów komputerowych, Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci,
Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opracowywanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, Opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania przeznaczonego do kompresji
i dekompresji treści multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych
multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, Opracowywanie oprogramowania komputerowego
do tworzenia elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, Opracowywanie oprogramowania
komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Opracowywanie
oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści
multimedialnych, Opracowywanie oprogramowania do edycji tekstu, Opracowywanie oprogramowania do gier wideo,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego na po-
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trzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo [CAD/CAM],
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, Opracowywanie oprogramowania do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD],
Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu, Opracowywanie oprogramowania sterowników, Opracowywanie
oprogramowania do systemów łączności, Opracowywanie
oprogramowania systemowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Opracowywanie
oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie programów do symulacji eksperymentów lub serii
eksperymentów w wirtualnym laboratorium optycznym,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych,
Opracowywanie programów do przetwarzania danych
na zamówienie osób trzecich, Opracowywanie programów
do danych, Opracowywanie programów do komputerów,
Opracowywanie programów komputerowych do systemów
elektronicznych kas rejestrujących, Opracowywanie programów komputerowych do analizowania emisji gazów spalinowych, Opracowywanie programów komputerowych
do analizowania procesów spalania wewnątrz silnika, Opracowywanie programów komputerowych zapisywanych
na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych
do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym
wytwarzaniu (CAD/CAM), Opracowywanie programów
komputerowych do symulacji eksperymentów laboratoryjnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internetu, Opracowywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -),
Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Pisanie na zamówienie
programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, Pisanie oprogramowania
komputerowego, Pisanie programów do przetwarzania danych, Pisanie programów komputerowych do zastosowań
medycznych, Pisanie programów komputerowych, Pisanie
programów komputerowych do zastosowań biotechnologicznych, Pisanie programów kontrolnych, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego,
Programowanie animacji komputerowych, Programowanie
aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów,
Programowanie komputerów do celów telekomunikacji, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, Programowanie komputerów do drukowania kodów
kreskowych, Programowanie komputerów i projektowanie
oprogramowania, Programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, Programowanie komputerów na potrzeby
Internetu, Programowanie komputerowe w zakresie gier
komputerowych, Programowanie komputerowe dla osób
trzecich, Programowanie komputerowe dla branży energetycznej, Programowanie komputerowe do przetwarzania
danych, Programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, Programowanie
komputerowe w zakresie gier wideo, Programowanie komputerowe w zakresie gier wideo i gier komputerowych, Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Interne-
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cie, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych,
Programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego,
Programowanie oprogramowania komputerowego do elektronicznych słowników i baz danych w zakresie tłumaczeń
językowych, Programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania energią, Programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych [EDP],
Programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, Programowanie oprogramowania
do zarządzania bazami danych, Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych,
Programowanie oprogramowania do opracowywania stron
internetowych, Programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, Programowanie oprogramowania do gier wideo, Programowanie oprogramowania
do gier komputerowych, Programowanie oprogramowania
do celów badań rynkowych, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Programowanie oprogramowania do reklamy online, Programowanie programów do przetwarzania danych, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami
internetowymi, Programowanie spersonalizowanych stron
internetowych, Programowanie sprzętu do przetwarzania
danych, Programowanie sprzętu multimedialnego, Programowanie stron internetowych, Projektowanie, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, Projektowanie
i opracowywanie architektury oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do zarządzania zapasami, Projektowanie i opracowywanie
sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z technologią medyczną, Projektowanie i opracowywanie elektronicznych słowników i baz
danych w zakresie tłumaczeń językowych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, Projektowanie
i opracowywanie systemów nawigacyjnych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do planowania tras, Projektowanie i opracowywanie słowników elektronicznych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie elektronicznych kartek z życzeniami [kartki elektroniczne], Projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania,
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach tele-
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wizyjnych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania łańcuchem
dostaw i portali e-biznesowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania
bazami danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie i opracowywania oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramowania
do wirtualnej rzeczywistości, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do pobierania danych, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania pojedynczego logowania, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
wirtualnej sieci prywatnej (VPN), Projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, Projektowanie
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji
mobilnych, Projektowanie i opracowywanie programów
komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do przetwarzania
obrazu, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sterowników, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie
i opracowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych,
Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie języków komputerowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie komputerów dla osób trzecich, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie
intranetu, Projektowanie, opracowywanie i programowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, Projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej, Projektowanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Projektowanie oprogramowania dla operatorów audio i wideo, Projektowanie oprogramowania do gier komputerowych, Pro-
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jektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania do przetwarzania obrazów, Projektowanie oprogramowania do użytku z maszynami drukarskimi,
Projektowanie oprogramowania do konwertowania danych
i treści multimedialnych z i na różne protokoły, Projektowanie
oprogramowania przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie oprogramowania
do przetwarzania tekstu, Projektowanie oprogramowania
do gier wideo, Projektowanie oprogramowania do urządzeń
wbudowanych, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie pakietów oprogramowania na zamówienie, Projektowanie portali sieciowych, Projektowanie programów
do przetwarzania danych, Projektowanie programów i oprogramowania komputerowego w zakresie statków powietrznych, Projektowanie programów komputerowych, Projektowanie, rysunek i tekst na zamówienie do oprogramowania
komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego
i oprogramowania, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów oprogramowania graficznego, Przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie programów do przetwarzania danych, Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem
komputerowym [pomoc techniczna], Sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, Sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, Świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego,
Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach
komputerowych, Testowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie oprogramowania do blogów, Tworzenie i utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Tworzenie, konserwacja oraz modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, Tworzenie oprogramowania komputerowego, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie programów
do przetwarzania danych, Tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych, Tworzenie programów
komputerowych, Tworzenie programów kontrolnych
do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych,
Tworzenie stron internetowych dla innych, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, Tworzenie,
utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych
zgodnie z życzeniami użytkowników, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udzielanie informacji
w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji
w zakresie programowania komputerów, Udzielanie informacji z zakresu programów komputerowych, Ulepszanie
oprogramowania komputerowego, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi analityczne dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego stosowanego do drukowania, Usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie oprogramowania gier komputerowych i wideo, Usługi
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doradcze i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie oprogramowania
komputerowego do użytku w działalności wydawniczej,
Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów
i podnoszenia jakości oprogramowania, Usługi doradcze
w zakresie interfejsów człowiek-maszyna do oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa specjalistycznego
w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych, Usługi doradztwa w dziedzinie projektowania
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa
w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku
w grafice, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi inżynierii oprogramowania w zakresie programów do przetwarzania danych,
Usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, Usługi kalibracji związane z oprogramowaniem komputerowym, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów
i oprogramowania, Usługi konsultacyjne w zakresie programowania komputerów, Usługi pisania oprogramowania
komputerowego, Usługi pisania programów komputerowych, Usługi programowania komputerowego do magazynowania danych, Usługi programowania komputerów
w celu analizowania i raportowania handlowego, Usługi programowania w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi projektowania dotyczące programów komputerowych, Usługi projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi projektowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi utrzymywania stron
internetowych, Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Usługi w zakresie aktualizacji programów komputerowych, Usługi w zakresie aktualizacji baz danych oprogramowań, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania
komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych,
Usługi w zakresie opracowywania gier wideo, Usługi w zakresie pisania oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania
stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych,
Usługi w zakresie redagowania programów komputerowych,
Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, Usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi związane z opracowywaniem baz danych,
Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
Utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, Utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Utrzymanie oprogramowania komputerowego używanego do obsługi urządzeń
i maszyn do napełniania, Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie baz danych, Utrzymywanie zapisów komputerowych, Wdrażanie programów komputerowych w sieciach, Wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Wynajem oprogramowania
sprzętowego, Zapewnianie badań technicznych z zakresu
programowania komputerowego, Zapewnianie obsługi
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
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osób trzecich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla
osób trzecich, Badania w dziedzinie sprzętu komputerowego, Badania związane z opracowywaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, Opracowywanie komputerowych
urządzeń peryferyjnych, Opracowywanie sprzętu do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opracowywanie sprzętu
do konwertowania danych i treści multimedialnych
z i na inne protokoły, Opracowywanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, Opracowywanie sprzętu do gier wideo, Opracowywanie sprzętu
do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, Opracowywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych, Opracowywanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórczego, Opracowywanie sprzętu przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych,
Projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, Projektowanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie sprzętu komputerowego na zamówienie, Testowanie sprzętu komputerowego, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem
i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi
doradcze i konsultingowe związane z projektowaniem
i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, Usługi w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Dekodowanie danych, Digitalizacja dokumentów, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Digitalizacja dźwięku
i obrazów, Kodowanie kart magnetycznych, Kodowanie muzyki cyfrowej, Kodowanie obrazu cyfrowego, Kodowanie
wiadomości, Kompresja cyfrowa komputerowych danych,
Kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
Komputery (Powielanie programów -), Konwersja danych
elektronicznych, Konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Konwersja tekstu na format cyfrowy, Konwertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne formy treści cyfrowych, Powielanie oprogramowania komputerowego, Powielanie programów komputerowych, Skanowanie obrazów
[konwersja z nośników fizycznych na elektroniczne], Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Szyfrowanie muzyki cyfrowej, Szyfrowanie
obrazów cyfrowych, Transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, Usługi deszyfrowania danych, Usługi powielania programów komputerowych,
Usługi digitalizacji map, Usługi szyfrowania danych, Usługi
w zakresie digitalizacji wykresów, Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Dostarczanie powiadomień dotyczących dostępu dzieci
do stron i treści internetowych, Elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w internecie, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży
tożsamości w internecie, Informatyka śledcza, Komputerowe
planowanie awaryjne (DRP), Komputery (Odzyskiwanie danych -), Monitoring systemów sieciowych, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, Monitorowanie systemów komputerowych do ce-
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lów bezpieczeństwa, Odblokowywanie telefonów komórkowych, Odbudowa baz danych na rzecz innych, Odtwarzanie
baz danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyskiwanie danych ze smartfonów, Opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Świadczenie usług
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu
biometrycznej technologii z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych,
dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji,
Usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony
przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi IT w celu ochrony danych, Usługi
komputerowego odtwarzania w warunkach katastrofy, Usługi monitorowania systemów komputerowych, Usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów transmisji danych, Usługi odtwarzania w warunkach katastrofy systemów
komputerowych, Usługi programowania komputerowego
w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicznych, Usługi
uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, Usługi w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa
komputerowego, Usługi w zakresie ochrony przed spamem,
Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Usługi w zakresie odzyskiwania danych, Usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, Usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], Dzierżawa urządzeń komputerowych,
Komputerowy podział czasu, Komputery (Wypożyczanie -),
Obiekty i urządzenia do współdzielenia czasowego sprzętu
komputerowego, Obsługa komputerowego podziału czasu,
Udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, Udostępnianie obiektów komputerowych współdzielonych czasowo, Usługi kawiarenek internetowych (wynajem komputerów), Usługi podziału czasu dotyczące urządzeń do przetwarzania danych, Usługi w zakresie komputerowego podziału
czasu, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie zabezpieczania danych, Wynajem
dostępu do komputerów, Wynajem infrastruktury centrów
danych, Wynajem komputerów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajem sprzętu komputerowego, Wynajem systemów przetwarzania danych, Wynajem urządzeń
peryferyjnych do komputerów, Wynajmowanie czasu dostępu do komputerów, Wynajmowanie serwerów baz danych
na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie komputerów, Wypożyczanie komputerów do przetwarzania danych, Wypożyczanie komputerów osobistych, Wypożyczanie minikomputerów, Wypożyczanie nośników danych, Wypożyczanie
sprzętu do przetwarzania danych oraz komputerów, Wypożyczanie sprzętu komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Wypożyczanie sprzętu komputerowego, Wypożyczanie urządzeń kodujących, Wypożyczanie wyposażenia komputerowego.
(210) 525574
(220) 2021 03 04
(731) HŁYWA DAMIAN, Prudnik
(540) (znak słowny)
(540) D. H. LEOŚ SKLEP ZOOLOGICZNY
(510), (511) 31 Zwierzęta domowe (papier ścierny dla -)
[ściółka], Zwierzęta domowe, Zwierzęta domowe (piasek
aromatyczny dla -) [ściółka], Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt domowych,
Pokarm dla zwierząt domowych, Karma dla zwierząt domo-
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wych, Podściółka dla zwierząt domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, Piasek aromatyczny [ściółka] dla
zwierząt domowych, Papier ścierny dla zwierząt domowych
[ściółka], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt.
525579
(220) 2021 03 04
MOKOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kazuń Nowy
(540) (znak słowny)
(540) needit by mokosh
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Cytrynowe olejki eteryczne, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Balsamy dla niemowląt, Pudry w kamieniu [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Olejki do masażu,
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Maseczki
do skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki],
Kosmetyki do ozdabiania, Emulgowane olejki eteryczne,
Naturalne olejki eteryczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Szampony, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki do paznokci, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Olejki eteryczne, Żele nawilżające [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Esencje eteryczne, Kosmetyki
w postaci kremów, Maseczki zwężające pory stosowane jako
kosmetyki, Serum pielęgnacyjne, Kremy chroniące przed
słońcem [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Mieszanki
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu
do kompaktów, Aromaty [olejki aromatyczne], Kolorowe kosmetyki do oczu, Maseczki oczyszczające, Kosmetyki do rzęs,
Kosmetyki do brwi, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Mydła, Kosmetyki,
Olejki nielecznicze, Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Kremy odżywcze, Preparaty złuszczające do pielęgnacji
skóry [peelingi], Olejek do kąpieli, Środki nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Balsamy do opalania [kosmetyki], Peeling do stóp, Krem pod oczy, Korektory
[kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych,
Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Olejek lawendowy,
Kremy do włosów, Olejki do ciała [kosmetyki], Błyszczyki
do ust [kosmetyki], Olejek do skórek wokół paznokci, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Maseczki
do twarzy, Olejki do odżywiania włosów, Balsam odżywczy,
Kremy na noc [kosmetyki], Krem bazowy, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w postaci
cieni do powiek, Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki
koloryzujące do skóry, Kosmetyki do makijażu skóry, Olejki
do opalania [kosmetyki], Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Olejki mineralne [kosmetyki], Maseczki do ciała,
Krem przeciwzmarszczkowy, Olejki po opalaniu [kosmetyki],
Nielecznicze balsamy do ust, Kosmetyczne środki nawilżające, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy nielecznicze, Olejek jaśminowy, Mleczka do opalania [kosmetyki], Żele do opalania,
Maseczki do włosów, Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Kremy do ciała, Kosmetyki w postaci płynów, Kosme(210)
(731)
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tyki do makijażu, Kremy do depilacji, Peelingi złuszczające
do ciała, Preparaty do demakijażu, Kremy do rąk, Sole do kąpieli, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nielecznicze
peelingi do twarzy, Kosmetyczne peelingi do ciała, Produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki do włosów, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki zapachowe,
Kosmetyki w formie żeli, Olejki do twarzy, Kosmetyki do użytku osobistego, Olejek sosnowy, Produkty perfumeryjne,
Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
Kosmetyki w formie mleczek, Balsam do ciała, Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Olejek bergamotowy, Nawilżające
balsamy do skóry [kosmetyki], Olejek migdałowy, Kosmetyki
do ust, Olejek różany, Toniki do twarzy [kosmetyki], Esencje
do pielęgnacji skóry, Odżywki do włosów, Kremy do twarzy
do użytku kosmetycznego, Kremy ochronne, Kosmetyki
do makijażu twarzy, Olejki toaletowe, Serum do włosów, Preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], Kosmetyki brązująco-opalizujące, Serum do celów kosmetycznych.

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla
rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.

525613
(220) 2021 03 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cukrol PRO

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne
środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.
525614
(220) 2021 03 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Insektor

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla
rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.
525615
(220) 2021 03 05
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oil-er

(210)
(731)

525616
(220) 2021 03 05
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, Administrowanie funduszami i inwestycjami,
Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami
inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
(210)
(731)

525617
(220) 2021 03 05
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) WHITE BERG TFI
(510), (511) 36 Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, Administrowanie funduszami i inwestycjami,
Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie kapitałowe, Usługi finansowe i inwestycyjne, Zarządzanie finansami i portfelami
inwestycyjnymi, Usługi związane z obrotem papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
525618
(220) 2021 03 05
GIGANTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) GIGANTO
(510), (511) 6 Folia-aluminiowa, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych
i ich stopów, Architektoniczne produkty metalowe do użytku w budownictwie, Arkusze blachy stalowej powlekanej
winylem, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie,
Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], Baraki metalowe, Bele stalowe, Belki metalowe, Belki z metalu, Blacha,
Materiały blacharskie dla budownictwa, Blachy stalowe pokryte winylem, Boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt,
Budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, Budowlane
materiały metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych]
z wyjątkiem czcionek, Pokrycia dachów metalowe, Daszki
z metalu z umocowanymi lub ruchomymi listwami, Dekoracyjne profile metalowe, Domy przenośne z metalu, Drabiny
i rusztowania, z metalu, Drogowskazy metalowe, Drut, Filary
metalowe, Folia aluminiowa, Gotowe elementy budowlane
[metalowe], Haki metalowe, Kątowniki metalowe, Klamry
metalowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Konstrukcje
metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kontenery transportowe z metalu, Kotwy metalowe, Kratownice metalowe,
Liny metalowe, Liny stalowe, Maszty [słupy] metalowe, Materiały konstrukcyjne metalowe, Metalowa okładzina ścienna
[budownictwo], Metalowe konstrukcje, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe konstrukcje podporowe
do banerów, Metalowe kontenery do transportu, Metalowe
(210)
(731)
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maszty flagowe, Metalowe, modułowe, przenośne elementy
budowlane, Metalowe platformy robocze [rusztowania], Metalowe platformy robocze [wieże rusztowań], Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe rampy do użytku z rusztowaniem, Metalowe rusztowania do budynków, Metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe
szkielety budowlane, Metalowe szkielety konstrukcji, Metalowe tablice identyfikacyjne, Metalowe tablice reklamowe
[niepodświetlane], Metalowe wsporniki na rury, Metalowe
zaciski do rur, Metalowe zbiorniki [kontenery], Modułowe
konstrukcje metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje
budowlane [metalowe], Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Ochronne rusztowanie metalowe,
Panele metalowe, Prefabrykowane aluminiowe ramy rusztowań, Przenośne konstrukcje metalowe, Rampy będące konstrukcjami metalowymi, Rusztowania budowlane z metalu,
Rusztowania metalowe do celów budowlanych, Rusztowania wieżowe z metalu, Siatki druciane i cienkie siatki druciane,
Słupki metalowe, Słupy metalowe do wieszania afiszy, Słupy
metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe
metalowe, Tablice reklamowe [metalowe banery], Wieże
[konstrukcje metalowe], 16 Almanachy [roczniki], Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma branżowe, Dodatki
do gazet w postaci czasopism, Gazety, Kalendarze, Karty
indeksowe [artykuły papiernicze], Identyfikatory [artykuły
biurowe], Katalogi sprzedaży wysyłkowej, Katalogi, Materiały
drukowane, Książki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Obrazy i zdjęcia, Periodyki [czasopisma], Publikacje drukowane, Rysunki, Ulotki, Małe tablice, 19 Budowlane (konstrukcje
nie z metalu), Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kolumny reklamowe (konstrukcje nie z metalu),
Konstrukcje podporowe do banerów nie z metalu, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, 20 Tablice ogłoszeniowe,
Tablice informacyjne, Tablice reklamowe, Balony reklamowe,
Tablice reklamowe [meble], Szyldy reklamowe z drewna,
35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Bezpośrednia reklama pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, Marketing ukierunkowany, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów
reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam,
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi
marketingowe, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Zapewnianie Platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, Organizowanie subskrypcji usług internetowych, Reklama biznesowa stron internetowych.
525619
(220) 2021 03 05
NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Komorniki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)
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(540) N

(531)

02.01.02, 02.01.04, 02.01.23, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.21,
29.01.12
(510), (511) 9 Tace laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy
laboratoryjne, Ręczne narzędzia i przyrządy laboratoryjne,
Urządzenia i przyrządy do analizy substancji biologicznych
i chemicznych, Urządzenia do pobierania i przechowywania
próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych,
Jednorazowe przyrządy do pobierania i przechowywania
próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych,
Wymazówki do pobierania i przechowywania próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych, Pojemniki
do transportu i przechowywania próbek biologicznych,
chemicznych i diagnostycznych, Urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, Pipety, Mechaniczne lub świecące
tablice reklamowe, Ekrany z tworzyw sztucznych przeciwwirusowe, Przyłbice oraz maski ochronne, Podkładki pod myszki,
10 Sprzęt i instrumenty diagnostyczne i medyczne do obróbki próbek biologicznych, mikrobiologicznych i chemicznych, do celów medycznych i weterynaryjnych, Urządzenia
do diagnostyki, badania i kontroli, Narzędzia do diagnostyki
medycznej, Pojemniki do transportu próbek zawierających
żywe komórki ludzkie, Urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów
medycznych, Jednorazowe urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych i chemicznych do celów
medycznych, Wymazówki do pobierania próbek diagnostycznych do celów medycznych, Pojemniki do transportu
próbek diagnostycznych do celów medycznych, 19 Znaki
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe,
21 Serwetniki, Świeczniki, Profitki [osłonki wkładane na świecę
w celu ochrony przed skapującą stearyną] z metali szlachetnych, Profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony
przed skapującą stearyną] nie z metali szlachetnych, Podstawki reklamowe do wydawania reszty pieniędzy, Zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Pojemniki z tworzywa
na podkładki pod kufle piwne, Uchwyty na kubki, Listwy zaciskowe na torebki, Pojemniki i kasetki z tworzywa na bilon,
Ręczne niemetalowe rolownice do bilonu, Kubki, Kubki wykonane z tworzyw sztucznych, Stojaki do serwetek, Stojaki pod
kufle piwne, Stojaki z tworzyw sztucznych do eksponowania
materiałów drukowanych, Przybory kosmetyczne i toaletowe,
Maty stołowe z tworzyw sztucznych, Maty barowe nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Tace do podawania potraw,
Tace do podawania, nie z metali szlachetnych, Tace barmańskie z powierzchnią antypoślizgową, Okładki, uchwyty na karty menu, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, Przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej następujących towarów: tace
laboratoryjne, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, ręczne
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narzędzia laboratoryjne, urządzenia i przyrządy do analizy
substancji biologicznych i chemicznych, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych lub diagnostycznych, jednorazowe przyrządy do pobierania i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych lub diagnostycznych, wymazówki do pobierania
i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych
lub diagnostycznych, pojemniki do transportu i przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych i diagnostycznych, pojemniki do transportu próbek zawierających żywe
komórki ludzkie, pipety, mechaniczne lub świecące tablice
reklamowe, ekrany z tworzyw sztucznych przeciwwirusowe,
przyłbice oraz maski ochronne, podkładki pod myszki, sprzęt
i instrumenty diagnostyczne i medyczne do obróbki próbek
biologicznych oraz mikrobiologicznych i chemicznych do celów medycznych i weterynaryjnych, urządzenia medyczne
do diagnostyki oraz badań i kontroli, narzędzia do diagnostyki
medycznej, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek
biologicznych i chemicznych do celów medycznych, jednorazowe urządzenia do pobierania i przechowywania próbek
biologicznych i chemicznych do celów medycznych, wymazówki do pobierania próbek diagnostycznych do celów medycznych, pojemniki do transportu próbek diagnostycznych
do celów medycznych, niemetalowe znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, serwetniki, świeczniki, profitki
(osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą
stearyną) z metali szlachetnych oraz nie z metali szlachetnych,
podstawki reklamowe do wydawania reszty pieniędzy, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, pojemniki z tworzywa
na podkładki pod kufle piwne, uchwyty na kubki, listwy zaciskowe na torebki, pojemniki i kasetki z tworzywa na bilon,
ręczne niemetalowe rolownice do bilonu, kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, stojaki do serwetek, stojaki pod
kufle piwne, stojaki z tworzyw sztucznych do eksponowania
materiałów drukowanych, przybory kosmetyczne i toaletowe,
maty stołowe z tworzyw sztucznych, maty barowe nie z papieru ani materiałów tekstylnych, tace do podawania potraw,
tace do podawania nie z metali szlachetnych, tace barmańskie z powierzchnią antypoślizgową, okładki na karty menu,
uchwyty na karty menu, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, statuetki i figurki oraz tabliczki i dzieła sztuki wykonane
z porcelany lub terakoty lub szkła, ręczne metalowe rolownice
do bilonu, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe
z metalu, metalowe szyldy reklamowe, tace do sortowania
i liczenia pieniędzy, spinacze do pieniędzy, publikacje reklamowe, szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, stojaki
na broszury (meble), stojaki wystawowe, stojaki do wystawiania materiałów (meble), stojaki do przechowywania materiałów drukowanych, reklamowe tablice wystawowe, statuetki
i figurki oraz dzieła sztuki i ozdoby lub dekoracje wykonane
z tworzyw sztucznych, 40 Obróbka szkła, Produkcja na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, Produkcja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich,
42 Projektowanie opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji z tworzyw sztucznych i szkła, Wzornictwo przemysłowe, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, Usługi
naukowe i technologiczne, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, Certyfikacja, Testowanie urządzeń przemysłowych
do celów certyfikacji, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych.

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

Nr ZT13/2021

525822
(220) 2021 03 10
ULMA ŁUKASZ, Galowice
(znak słowno-graficzny)
FF FIZJOAKADEMIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Akredytacja [certyfikacja]
osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Obozy rekreacyjne,
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich,
Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich,
Organizacja webinariów, Organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, Sport i fitness, Szkolenia ruchowe dla dzieci,
44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi.
525835
(220) 2021 03 09
MPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MPI Technologies
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Rurociągi zasilające metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, rury i rurki ze stali, 7 Pompy [części maszyn lub silników], pompy [maszyny], pompy próżniowe [maszyny], rury do kotłów [części maszyn], maszyny górnicze,
maszyny do robót ziemnych, 37 Naprawa pomp.
525838
(220) 2021 03 09
PRZETWÓRSTWO MIĘSNE LEDA SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM WOLF PIERWOTNE SMAKI

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.01.02, 02.01.23
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Drób, nieżywy, Szynka, Wieprzowina, Krokiety, Smalec, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski
do hot dogów.
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525872
(220) 2021 03 10
BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) DOMOSFERA
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, Agencje reklamowe,
Reklama, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości,
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Konsultacje
budowlane, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane.
(210)
(731)

525873
(220) 2021 03 10
BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOSFERA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.01
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, Agencje reklamowe,
Reklama, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomości,
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania],
Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Konsultacje
budowlane, Malowanie, Murarstwo, Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Wynajem sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie budowlane.
525875
(220) 2021 03 10
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Razem Możemy Więcej RMW

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania audio, Kasety audio, Taśmy audio,
Dyski audio, Nagrania muzyczne, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Nagrane filmy, Nagrane dyski kompaktowe,
Nagrane płyty DVD, Płyty [nagrania dźwiękowe], Muzyczne
nagrania wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrane
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty nagrane z dźwiękiem, Nagrania wideo z muzyką, Nagrane płyty kompaktowe
[płyty CD], Nagrane karty pamięci typu flash, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Chipy zawierające muzyczne
nagrania dźwiękowe, Dyski optyczne z nagraniami audio,
Magnetyczne nośniki danych, Płyty do nagrań, Pamięć USB
[pendrive], Pamięć flash, Przenośne urządzenia pamięci flash,
16 Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Naklejki na samochody,
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 25 Odzież, Odzież
treningowa, Odzież gotowa, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem,
Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki, Kurtki
sportowe, Kurtki [odzież], Kurtki dresowe, Kurtki wierzchnie, Kurtki z rękawami, Kurtki jako odzież sportowa, Czapki
sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, Czapki
z daszkiem, Czapki [nakrycia głowy], Czapki bez daszków,
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, 41 Usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja dzieł
muzycznych w studio nagrań, Usługi w zakresie muzycznych
studiów nagrań, Produkcja nagrań wideo, Produkcja nagrań
audiowizualnych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Wynajem studiów nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi studiów
nagrań, Produkcja nagrań dźwiękowych, Wynajmowanie
studiów nagraniowych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, Produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, Produkcja nagrań wzorcowych [master], Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań
fonicznych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Nagrywanie
i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi studiów
nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań, Zapewnianie obiektów
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
525881
(220) 2021 03 10
LAKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydułtowy
(540) (znak słowny)
(540) LAKATE
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z metali nieszlachetnych, Wiaty wykonane głównie z materiałów metalowych, Pergole z metalu, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Pawilony metalowe, 19 Ogrodzenia niemetalowe,
Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Dekoracje wykonane
z kamienia, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne
z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Pergole niemetalowe,
Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych.
(210)
(731)
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(210) 526339
(220) 2021 03 19
(731) KACZMAREK MAGDALENA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) White Lily
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych
oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy,
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(210) 526408
(220) 2021 03 20
(731) WOJTOWICZ GRZEGORZ, Przemyśl
(540) (znak słowny)
(540) Jeronimo Martins Dystrybucja
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Sól, przyprawy i dodatki smakowe,
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Dania gotowe i wytrawne przekąski, Cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.

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

Nr ZT13/2021

526411
(220) 2021 03 21
ENGEL ZBIGNIEW AZM, Wieliczka
(znak słowno-graficzny)
GYMROOM

(531)

26.11.02, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12, 26.01.03, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 526425
(220) 2021 03 22
(731) FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF MOTOMATIC.PL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) motomatic
(510), (511) 12 Części konstrukcyjne do samochodów, Części wykończenia wnętrza samochodów, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

514964, 520797, 523109, 524539, 525568, 525613, 525614, 525615

2

523109, 524528, 524529

3

514167, 517248, 523917, 524236, 524237, 524255, 524257, 525046, 525254, 525319, 525380, 525579

4

516161, 520797, 525454, 525455, 525456, 525480, 525482, 525485

5

514964, 517248, 518185, 518187, 520292, 522433, 523730, 523917, 523963, 523965, 523967, 524050, 524236,
524237, 524255, 524257, 524444, 525049, 525089, 525254, 525321, 525380, 525613, 525614, 525615

6

517530, 520631, 520633, 523551, 523759, 523842, 524285, 525409, 525618, 525835, 525881

7

523551, 523842, 524032, 524049, 524285, 524656, 525573, 525835

8

523842, 524971

9

508425, 509460, 510019, 520631, 520633, 522546, 522689, 523529, 523551, 523568, 523644, 523787, 523798,
523842, 524022, 524112, 524114, 524285, 524320, 524528, 524529, 524638, 524884, 525015, 525040, 525278,
525460, 525496, 525567, 525573, 525619, 525875

10

523917, 525046, 525231, 525272, 525619

11

510019, 520631, 520633, 523989, 524545, 524546, 524815, 524879

12

521942, 524126, 525295, 525480, 525482, 525485, 525501, 526425

13

523842

14

522426, 523342, 523669, 524979, 525285, 526339

15

523842

16

511506, 520756, 522689, 523475, 523518, 524320, 524528, 524529, 524901, 524972, 524973, 525015, 525043,
525618, 525875

18

523064, 523669, 523842, 524040, 524528, 524529

19

510872, 510891, 517530, 520797, 522021, 522254, 523759, 523989, 525276, 525369, 525618, 525619, 525881

20

510872, 510891, 523842, 524040, 524879, 525054, 525056, 525276, 525618

21

523842, 524768, 525619

22

523842

24

523842, 524040, 524706, 524710

25

521219, 521942, 523064, 523475, 523669, 523842, 524040, 524320, 524528, 524529, 524540, 524873, 524971,
524976, 524978, 525004, 525005, 525006, 525049, 525180, 525285, 525316, 525317, 525427, 525428, 525486,
525499, 525875, 526339

26

524976

27

524040

28

517991, 523842, 524528, 524529, 524971, 524973, 525043, 525271, 525503, 526411

29

503708, 515144, 519035, 522433, 523988, 524249, 524286, 524287, 524363, 524411, 524413, 524415, 524444,
524465, 524471, 524472, 524541, 524723, 524856, 525283, 525422, 525543, 525838

30

518187, 519035, 522433, 523064, 523988, 524286, 524287, 524444, 524723, 524767, 524904, 524905, 524928,
525283, 525325, 526408

31

524444, 524724, 525252, 525422, 525574

32

519035, 522433, 523726, 523728, 524444, 524723, 524904, 524905, 524968, 524972, 525086, 525088

33

524904, 524905
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Nr ZT13/2021

1

2

35

508425, 510007, 510019, 511506, 514167, 516161, 516483, 516730, 516731, 517939, 517991, 520755, 520756,
520797, 521219, 521471, 522021, 522539, 522546, 522587, 523064, 523286, 523475, 523551, 523586, 523593,
523594, 523596, 523669, 524040, 524049, 524112, 524114, 524126, 524255, 524257, 524267, 524268, 524269,
524270, 524272, 524286, 524287, 524320, 524525, 524528, 524529, 524545, 524546, 524630, 524638, 524856,
524879, 524884, 524976, 524979, 525002, 525015, 525030, 525032, 525042, 525044, 525070, 525090, 525223,
525244, 525289, 525319, 525377, 525380, 525399, 525454, 525455, 525456, 525486, 525499, 525501, 525520,
525522, 525526, 525567, 525573, 525574, 525618, 525619, 525872, 525873, 526339, 526425

36

510007, 510019, 520774, 522613, 523551, 523568, 523586, 523593, 523596, 524525, 524630, 524884, 524897,
525002, 525048, 525244, 525377, 525401, 525402, 525526, 525616, 525617, 525872, 525873

37

510007, 510019, 516161, 516483, 517530, 520797, 523787, 523798, 524032, 524243, 524630, 524638, 524897,
525026, 525319, 525399, 525401, 525402, 525477, 525478, 525501, 525835, 525872, 525873

38

510019, 522546, 523551, 523842, 524320, 524528, 524529, 524884, 525567, 525573

39

510007, 510872, 510891, 516161, 520797, 523064, 523551, 524525, 524630, 524968, 525295, 525377, 525379,
525454, 525455, 525456, 525480, 525482, 525485

40

516161, 520797, 522546, 523064, 523475, 524032, 524255, 524257, 524285, 524856, 524884, 524968, 524976,
525032, 525043, 525379, 525399, 525619

41

510007, 510019, 510872, 510891, 517991, 520774, 522546, 522689, 523218, 523518, 523594, 524034, 524320,
524365, 524525, 524528, 524529, 524884, 524944, 524978, 525015, 525030, 525039, 525044, 525046, 525081,
525211, 525223, 525520, 525567, 525572, 525822, 525875, 526339

42

508425, 509460, 510007, 510019, 516161, 520755, 521471, 522689, 523286, 523568, 523787, 523798, 523842,
524112, 524114, 524365, 524393, 524528, 524529, 524630, 524884, 524885, 524976, 525022, 525040, 525223,
525272, 525299, 525377, 525399, 525401, 525402, 525499, 525520, 525565, 525573, 525619, 525872, 525873

43

510007, 510019, 510872, 510891, 516483, 523064, 524200, 524244, 524286, 524287, 524365, 524525, 524884,
524904, 524905, 524928, 524968, 525047, 525048, 525080, 525081, 525422, 525446, 525495

44

510007, 514167, 514964, 517248, 519035, 522539, 522587, 522689, 523594, 524030, 524034, 524067, 524365,
524525, 524630, 524884, 525045, 525223, 525231, 525272, 525422, 525822, 526339

45

510019, 523286, 523594, 524525, 524528, 524529, 524630, 524884, 525002, 525282, 525438, 525560

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1stplace
ADAM WOLF PIERWOTNE SMAKI
ALERGO-MED
ALERIC SPRAY
AMERYKA CARS
ANDRO
Andro
app2U
ARCH DOM DEVELOPMENT
ARCH DOM DEVELOPMENT
aromacin
ASCORBIN-MAX C PHARMA-PLUS
AVERTON STERLING
AVERTON
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
AZAREX NAPĘDZAMY TWÓJ BIZNES.
B good.
BG BRANDENBURG COUTURE
BIFIX After Party
BIKSco CreditRisk
BIOTEKA NATURALNE SKŁADNIKI
BiT1100
Bonatium
booste boost for ecommerce
Boska Strefa Kobiet
BUFFALO
Ca’rerra
CARGOMAT
CENTRUM BOKSU I KICKBOXINGU
KRAKÓW-ZABIERZÓW
CENTRUM ORTOPEDYCZNO PROTETYCZNE
CM CALZAMILANO
COLLEGIUM INTERMARIUM
CONSTANCE BEAUTY CLINIC
Cotton House
CottonMarket
CU
Cukrol PRO
CYCLOTRIVEN
CZARCIA ŁAPA
D. H. LEOŚ SKLEP ZOOLOGICZNY
DASHARO
DIAKONEO bo kochamy życie.
Diament Sukcesyjny Adrianna Lewandowska

521471
525838
525565
523917
525319
524706
524710
522613
525401
525402
525252
523730
523593
523596
525480
525482
525485
523669
525428
522433
524393
525380
524022
518187
523586
524901
520797
525568
523568
525572
525289
525006
524884
524030
525244
524040
511506
525613
525089
524968
525574
523286
524525
525030

Diamett
DOM POGRZEBOWY SZYMBORSCY 1985
DOMOSFERA
DOMOSFERA
Dorotka
DR MOLLIN
Dr Schultz
Dracula
drop of beauty
DZIKIE PLĄSY
Dżemolada
EKOGROSZEK KORAL
EKOGROSZEK LAZUR
EKOGROSZEK SZAFIR
elbit
elbitmed
EL-BOX Let’s grow together
ELEKTROTEKA
Englibot
erli.pl
ESTD 2021 RUDAOWCA.
BORN TO BE WORN
ETJA ANTYSEPTYK OIL No1
Euro Eko Serwis
F. MODA FASHION
FACHSTEIN
Fascynaci
FEIOZ FUNDACJA ETYKI
Feminurin Max suplement diety
FF FIZJOAKADEMIA
Field CTRL precise effective and trusted
3D MIMO radars
FILTRYAERO
filtryaero
FROZEN NIGHT
Fruubi Oranżada musująca
Funky orthodontics
FUNKY STUDIO
GIGANTO
GLINIK
GOLDYES
gorzko slodko GORZKOISLODKO.PL
GRZEGRZÓŁKA
GUCIE
GUCIO

522254
525560
525872
525873
525503
525278
525005
525495
524237
524540
525283
525456
525454
525455
510019
510007
524285
525573
525039
508425
524873
517248
525379
521219
525004
524973
524034
523963
525822
523787
524545
524546
523644
525088
522587
525299
525618
524032
522426
525522
517991
524415
524413
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1

2

1

2

GYMROOM
HANDEN
Hibox
HOLIDAY GOLDEN RESORT
HOLIDAY GOLDEN RESORT
HOP SA LA
HUSKY
I!KEBAB
IMAGO
Insektor
INTEGRO DACH SYSTEM
ISPRO
JAFP JURAJSKI AGRO FRESH PARK S.A.
JAKOOB CYCLES
Jeronimo Martins Dystrybucja
JHB
JURAJSKI PSTRĄG
JUST ME LOVE
K KALLA
KANABOSSY
KidsApp
KINORBLIN
klub na fali CLUB & LOUNGE & RESTAURANT
KREATOWNIA
KRIO SERWIS
KRIO-SERWIS
L’EXPERTA aesthetic philosophy by Wasiluk
LABORATORIUM DUŻYCH MODELI
ZWIERZĘCYCH
LAKATE
LAKEMAN
LavenderBear
Lenarcik ZAKŁAD MIĘSNY
Little Thai thai restaurant & sushi bar
lofee
M Mechatronika dla wszystkich
mamBIO
Maporto
MAR-MOT
Matuli
MERAKI Power and Passion
MEXICALI
mileo baby
MOLEKUŁY ZDROWIA
mono ENERGY
mono ENERGY
MORSOWAEM
motomatic
MPI Technologies
MS Biuro Rachunkowe
MUMU foodtruck

526411
516161
523551
510872
510891
524978
523989
524200
525460
525614
525026
520755
525377
525501
526408
516483
525422
524976
525399
524249
525496
522546
525081
525520
525477
525478
522539

MYMAGNET
N
N
Naleśnikowe LOVE
nebulisek
needit by mokosh
NetCan.pl
NEXT
NIAGARA KWADRATOWA
nie Cukiernia
NORDHEIM AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ
novativ
NOVELA
O.FLOOR
Oil-er
ORANŻADA MUSUJĄCA fruubi smak
pomarańczowy witaminy: A+C+E porcja
na 200 ml wody
OTAKO STUDIO
OVEC
OWOLOVO Sokowo malinowo SOK 100%
Sok jabłkowo-malinowy 250 ml WSTRZĄŚNIJ
PRZED WYPICIEM
OWOLOVO SOKOWO
Paley EUROPEAN INSTITUTE
WARSAW POLAND
Pavlo ziemskie smaki
Pavlo
Petra
PIECZĄTKI ONLINE
Piesotto
Piękna Warka
pixel GARDEN
PIZZANOVA
PLANTER
plaża na fali
PleksiExpress.pl
POTZ
PREDATOR
PRESENTA
PROFISEPT
Prostigra Max suplement diety
PURENA
REVEAL
RADION SYSTEM TAKTYCZNEJ ŁĄCZNOŚCI
POLA WALKI
RAMIBETA
Razem Możemy Więcej RMW
rent40.pl
REVELLIE
ROYAL ENFIELD
SCOTTISH BARBER SHOP

524885
514964
525619
523988
525231
525579
517939
523109
523759
524928
525526
518185
524320
525369
525615

522689
525881
525295
525271
524856
525047
524815
525022
524444
523842
524049
524971
525285
523064
525486
523967
520631
520633
525317
526425
525835
525042
524244

525086
525223
524126

523728
523726
524067
524287
524286
524897
520756
524724
524243
524768
525446
525090
525080
525032
523342
525276
520292
524050
523965
524541
517530
523529
525321
525875
525048
524236
521942
514167

Nr ZT13/2021
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2

SEKRET PIZZERA
Sempre GARDEN RESTAURANT
Sempre Pizza Vino
SF
SFERA GREEN BOHATERA
Sfera Intima
SILOMAX
SILVER TV
Simple invest
SIMPLE INVEST
Sis Underwear
Sky CTRL modular military-grade anti-drone
system
SNY VISION
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA marynowana
w sosie grzybowym z kaszą gryczaną
MARINATED PORK TENDERLOIN
IN MUSHROOM SAUC WITH BUCKWHEAT
BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów
3 min. i gotowe
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA marynowana
w sosie musztardowym z kuskusem
perłowym MARINATED PORK TENDERLOIN
IN MUSTARD SACUCE WITH PEARL
COUSCOUS BEZ dodatku: konserwantów
sztucznych barwników wzmacniaczy smaku
fosforanów 3 min. i gotowe
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe
ROLADKI WIEPRZOWE nadziewane
szpinakiem i serem w sosie śmietanowym
z kuskusem perłowym PORK ROLLS FILLED
WITH SPINACH AND CHEESE IN CREAM
SAUCE WITH PEARL COUSCOUS TWÓJ
WYBÓR PERŁA RYNKU FMCG 2020 ZŁOTO
BEZ dodatku: konserwantów sztucznych
barwników wzmacniaczy smaku fosforanów
3 min. i gotowe
SOKOŁÓW PREMIUM DANIE Gotowe
ROLADKI WOŁOWE nadziewane ogórkiem
i boczkiem w sosie pieczeniowym z kaszą
pęczak BEEF ROLL FILLED CUCUMBER
AND BACON IN GRAVY WITH PEARL BARLEY
GROATS TWÓJ WYBÓR PERŁA RYNKU
FMCG 2020 ZŁOTO BEZ dodatku:
konserwantów sztucznych barwników
wzmacniaczy smaku fosforanów 3 min.
i gotowe
SOL STADO ONLINE
SPECJALIŚCI DZIECIOM
speed up!

525543
524905
524904
524255
525015
525254
524539
525567
524112
524114
525049

SPEEDCUT
STARA RZEŹNIA
story house EGMONT
story house EGMONT
Strefa Drzwi
Strefa Drzwi
suchar
sun farm
SUNDY
SUNHO
sz’ola
SZ’OLA
SZCZEPANKI MĄKA WIEJSKA UNIWERSALNA
pszenna .mąka taka jak dawniej.
ŚWIAT TROPICIELI
TAC & MED POLAND
TEAM UP RECRUITMENT
TF Toma Food
TGD
THE 1:1 DIET BY CAMBRIDGE WEIGHT PLAN
Thermed
TLhub Tax, accounting and law All
in one place
transforms SMART BEDS
Transforms
UNIVERSE PRODUCTION
Viklo
W E WAKACYJNY EKSPERT OSAT
WADOWICE
Way2Pay
WEKTA
WĘDLINY ..OD ZAWSZE
WĘGŁOWSKI KANCELARIA ADWOKACKA
WHITE BERG TFI
WHITE BERG TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
White Lily
WITKÓWKA
WolniSlowianie.pl
WOOD TECHNIKA
WW LUXURY CLOTHING
wydawnictwo.model-hobby.pl
YOU CLINIC
YVES
ZELEN
ZOA-MED
Żeglarz

524656
524630
524528
524529
524267
524268
524972
524257
525325
525409
516730
516731

523798
525316

524465

524411

524471

524472
509460
523218
524723

524767
524944
523594
525070
515144
525211
519035
524365
525002
525054
525056
523475
522021
525044
524363
525040
524638
503708
525282
525617
525616
526339
520774
525438
524879
525499
525043
525272
524979
525045
525046
523518

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.
734196
1351024
1364249
1446835
1465047
1520965
1526558
1535787
1558912
1566488
1579479
1579486
1579492
1579580
1579605
1579624
1579696
1579763
1579768
1579776
1579793
1579816
1579868
1579937
1579975
1580030
1580054

EUROKOTE (2021 02 17)
2
Miofolic (2020 03 02)
5
2020 11 02)
CFE: 03.01.25, 29.01.13
3, 5
PRO-Reflect (2021 02 05)
25
Flexzone 360 (2021 02 05)
25
Dermaclay (2021 02 18)
CFE: 26.03.23, 26.11.02, 27.05.01,
3, 5, 35
29.01.12
UPLERS (2021 02 23)
CFE: 27.05.01
9, 35, 41, 42
ORA (2021 02 22)
3
PROTOS (2021 02 15)
7
ELEA PROFESSIONAL ARTISTO (2021 02 08)
CFE: 27.05.01
3
NI-PON (2020 12 02)
CFE: 24.17.01, 27.05.01
12
PLAYPLUS (2020 10 06)
CFE: 26.03.04, 27.05.01,
35, 38, 41, 42
29.01.13
FIRE & ICE (2020 12 30, 2020 12 25)
CFE: 03.07.21, 06.01.02, 19.07.01,
33
24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
MORS DE BRIDE
18
(2021 01 06, 2020 07 24)
H PASSANT (2021 01 04, 2020 07 08)
18
iNTRiNO (2020 10 27)
CFE: 27.05.01
12, 28, 41
AMADORI
29, 30, 43
(2020 12 28, 2020 08 06)
e- COF Charge (2020 11 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9
LINK D’HERMES (2021 01 04, 2020 07 06) 14
PAKIE (2020 12 28)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
25
1 No1 (2020 09 02, 2020 03 03)
CFE: 19.07.01, 29.01.13
33
Cetaphil (2020 12 09, 2020 12 03)
CFE: 26.01.06
3
caffè DORATO (2020 12 28)
CFE: 05.07.27, 27.03.11, 27.05.10
30, 35
Fatzorb (2020 12 10)
CFE: 28.05.00
5
Settaus (2020 12 17)
7
2020 12 09, 2020 12 02)
CFE: 05.05.19, 25.07.25
9, 14, 18, 25
TeamMood (2021 01 14)
42

1580066
1580166
1580262
1580285
1580291
1580382

1580426
1580444
1580466
1580502
1580542
1580549
1580597
1580641
1580726
1580748
1580756
1580775
1580780
1580815
1580848
1580851
1580925

Spišská Pálenica BOROVIČKA RESERVA
(2020 12 02)
CFE: 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
33
RISEN (2020 12 02)
CFE: 27.05.01
12
KELLYDOLE (2021 01 15, 2020 07 24)
18
companjon (2020 09 28, 2020 04 02)
CFE: 02.01.01, 27.03.02
35, 36, 39, 41, 43
Aeroprakt (2020 12 07, 2020 07 03)
CFE: 27.05.01
12
SAVEUR & CARACTÈRE KINGS BRÄU
(2021 01 04, 2020 07 08)
CFE: 02.01.01, 24.09.20, 25.01.15,
32
25.05.01, 27.05.24, 29.01.13
JOLLY SPAGHETTI (2020 12 16)
30
HOME OF THE FAMOUS CHICKENJOY 29, 43
(2020 12 16)
GentleBright Technology
(2020 12 17, 2020 12 17)
CFE: 05.05.19, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
3, 5
2020 11 25, 2020 11 01)
CFE: 05.03.13, 26.01.06,
11, 21, 30, 35
26.13.25
trenkwalder (2020 07 16, 2020 04 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
35, 41, 42
sweet.tv (2021 01 21)
CFE: 08.01.19, 14.03.01, 15.09.11, 24.15.21, 35, 38
25.07.03, 26.01.11, 26.07.25, 27.05.01
SWEET.TV (2021 01 21)
CFE: 27.05.01
35, 38
ARUVEROT (2020 11 25, 2020 11 25)
5
ECOMER (2020 12 15)
CFE: 05.05.20, 07.01.14, 27.03.12,
9
27.05.09, 29.01.13
LDOE (2020 12 07, 2020 11 18)
9, 16, 41, 42
ESRAY (2020 11 30)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
12, 39
LIGNES SENSIBLES
14
(2021 01 07, 2020 07 31)
INDEXPERTISE
16, 35, 41, 42
(2020 12 23, 2020 06 29)
Theclubcotton (2020 10 15)
CFE: 03.13.01, 27.05.02, 29.01.12
24, 35
AROMA’Saules (2020 12 30)
CFE: 26.11.01, 27.05.08
3, 5
biopharma (2020 10 07)
5
CORVUS (2020 12 02, 2020 06 05)
CFE: 27.05.01
34

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

2

734196

3

1364249,

1520965,

1535787,

1566488,

1579816,

1580466,

1580848

5

1351024,
1580851

1364249,

1520965,

1579937,

1580466,

1580641,

1580848,

7

1558912,

1579975

9

1526558,

1579763,

1580030,

1580726,

1580748

11

1580502

12

1579479,

1579624,

1580166,

1580291,

1580756

1580775

14

1579768,

1580030,

16

1580748,

1580780

18

1579580,

1579605,

1580030,

1580262

21

1580502

24

1580815
1465047,

1579776,

1580030

1580502

25

1446835,

28

1579624

29

1579696,

1580444

30

1579696,

1579868,

1580426,

32

1580382
1579793,

1580066

1526558,
1580597,

1579486,
1580780,
1580597

33

1579492,

34

1580925

35

1520965,
1580549,

1579868,
1580815

1580285,

1580502,

1580542,

1580780

36

1580285

38

1579486,

1580549,

39

1580285,

1580756

41

1526558,

1579486,

1579624,

1580285,

1580542,

1580748,

42

1526558,

1579486,

1580054,

1580542,

1580748,

1580780

43

1579696,

1580285,

1580444

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.
513578
509383
509380
516419
516420
515565
517713
518861
518862
514019
520193
520243
512877

Netflix Studios, LLC
2020 10 01
9
OSTROWSKI RAFAŁ
2020 11 26
9, 14, 18, 25, 28, 30, 41
OSTROWSKI RAFAŁ
2020 11 26
9, 14, 18, 25, 28, 30, 41
Essential Export, S.A.
2020 12 28
9, 16, 28, 35, 41, 42
Essential Export, S.A.
2020 12 28
9, 16, 28, 35, 41, 42
INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 01 12
6, 7, 9, 20, 37, 39
Bayer Intellectual Property GmbH
2021 01 19
1, 5
Mauser-Werke GmbH
2021 02 02
7, 37, 42
Mauser-Werke GmbH
2021 02 09
7, 37, 42
Acer Incorporated
2021 03 08
25, 41
Starbuzz Tobacco Inc.
2021 03 08
3, 5, 34, 35
Starbuzz Tobacco Inc.
2021 03 08
3, 5, 34, 35
VKR HOLDING A/S
2021 03 04
6, 19, 22, 35, 42

511604
517280

519680

518075

517321

517644

517644
519495

520167

POMORSKI DARIUSZ
2021 03 04
9, 35, 44
SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 04
1, 2, 17, 19
SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 03 09
1, 5
RECEPTA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 06
9, 16, 44
NSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 14
9
GRZEGRZÓŁKA & KO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 03 10
35, 41
GRZEGRZÓŁKA RAFAŁ
2021 03 10
35, 41
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 03 15
4, 9, 20, 35, 36, 37, 39
DÜLGARSAN AYDINLATMA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
2021 03 16
11, 37

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej
poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1557703

YONGKANG KUGOOO TECHNOLOGY CO.,LTD
2021 02 05
12

