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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 ZT26

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.
489028
(220) 2018 08 04
SOBOLEWSKI DARIUSZ STANISŁAW, Plewiska;
SOBOLEWSKI MICHAŁ AMADEUSZ, Plewiska;
SOBOLEWSKI MAREK JULIUSZ, Plewiska;
SOBOLEWSKA JOANNA PAULINA, Plewiska;
SOBOLEWSKA NATALIA JULIA, Plewiska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HTS

(210)
(731)

(540) BOCZEK SUROWY WĘDZONY STARANNA SELEKCJA

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(210)
(731)
(540)
(540)
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.15.01
(510), (511) 7 alternatory (generatory prądu przemiennego), generatory prądu, prądnica prądu stałego (szczotki
do -), prądnice (prasy do -), prądnice prądu stałego, silniki
dla statków, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki odrzutowe, silniki i prądnice elektryczne,
silniki liniowe, silniki do maszyn, maszyny, 12 silniki do rowerów, silniki do samochodów, silniki do motorów, silniki i silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 16 książki
i pozostałe, czasopisma [periodyki], 41 działalność wydawnicza - publikacje książek i czasopism, usługi edukacyjne, publikowanie książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, 42 badania i analizy naukowe, badania naukowe
i przemysłowe, fizyka (badania z zakresu fizyka teoretyczna), oprogramowanie komputerowe (projektowanie - języki programowania, sztuczna inteligencja), projektowanie systemów komputerowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 493188
(220) 2018 11 28
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)

493338
(220) 2018 12 03
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
ALIOR TFI

(531) 26.04.02, 26.04.18, 25.05.02, 02.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych,
transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe,
karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, karty kodowane stosowane do elektronicznego transferu funduszy,
35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące funduszy i spółek inwestycyjnych,
usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków inwestycyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji i zarządzania kampaniami
pozyskiwania funduszy, pomoc w prowadzeniu działalności
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gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca funduszy i spółek, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca tworzenia funduszy i alternatywnych spółek inwestycyjnych, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca zarządzania i administrowania
funduszami i spółkami, pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych, usługi księgowe w zakresie funduszy i spółek
inwestycyjnych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi badania rynku i opinii publicznej, analizy
kosztów, analizy rynkowe, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie rynków inwestycyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób
trzecich], prowadzenie rejestru członków funduszy i spółek
inwestycyjnych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji w komputerowych
bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz osób trzecich,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dotyczące
inwestycji finansowych, usługi marketingowe i promocyjne w zakresie funduszy i spółek inwestycyjnych, promocja
sprzedaży na rzecz osób trzecich, 36 usługi bankowe, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, walutowe,
usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
informacja bankowa, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi kredytowe, usługi doradcze
w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi inwestycyjne, usługi inwestycji
kapitałowych, administrowanie i zarządzanie inwestycjami,
pośrednictwo inwestycyjne, analizy inwestycyjne, finansowanie inwestycji, monitorowanie wyników inwestycji, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie 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, zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi administrowania prawami uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, usługi dystrybucji praw uczestnictwa
w alternatywnych spółkach inwestycyjnych wśród potencjalnych lub aktualnych inwestorów, zarządzanie prawami
uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych,
w tym lokowanie aktywów w imieniu inwestorów, usługi doradztwa, pośrednictwa i informacyjne w zakresie nabywania
praw uczestnictwa w alternatywnych spółkach inwestycyjnych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie funduszy, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, 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, analizy finansowe,
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tworzenie i obsługa programów oszczędnościowych, usługi
maklerskie, usługi maklerstwa giełdowego, usługi maklerskie
związane z funduszami inwestycyjnymi, usługi giełdowe, obrót towarami giełdowym i papierami wartościowymi, usługi
udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi
udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, usługi nabywania wierzytelności, obrót czekowy i wekslowy, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi depozytowe, leasing, faktoring, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi informacji finansowej dotyczące walut,
usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsoring
imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, przyjmowanie, przechowywanie
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie
rachunków bankowych, przyjmowanie, przechowywanie
i udostępnianie informacji o operacjach i aktualnym stanie
rachunków członków funduszy i spółek inwestycyjnych.
496052
(220) 2019 02 18
TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAJLEPSZA KUCHNIA!
(210)
(731)

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, nagrania dźwięku,
obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD i DVD filmy, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich niżej wymienionych
towarów tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory,
radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD
i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne,
zegarki, budziki, breloczki do kluczy (kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami), konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo,
krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, ter-
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mosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki,
chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy, T-shirty, maskotki, czapki, daszki, paski, kapelusze,
koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo
jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody
perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset,
galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria
szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary ścienne, zegarki,
budzik, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub
dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka,
kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby
ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki, bezrękawniki, bluzy,
T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski, kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce,
zabawki, słodycze, napoje, torciki, reklama telewizyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów, próbek i innych gadżetów reklamowych, usługi sprzedaży: programów
telewizyjnych, filmów, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania, usługi
sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, 38 usługi związane z rozpowszechnianiem programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, usługi
umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji
użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, udostępnianie on-line forów, czat-roomów, dzienników, blogów
oraz serwerów do transmisji wiadomości, komentarzy i treści
multimedialnych pomiędzy użytkownikami, zapewnianie
wspólnych forów on-line dla użytkowników do wysyłania,
oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści multimedialnych, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem
Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych,
transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo, filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio
oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego korzystania w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych
i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru, usług, uczestniczenia
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta,
umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem
przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, transmisja wideo na żądanie, 41 usługi mające na celu
zapewnienie rozrywki, organizowanie konkursów [edukacja
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lub rozrywka], organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie edukacyjnych i rozrywkowych
teleturniejów i konkursów, organizowanie audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostęp do tych usług rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce i programach telewizyjnych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez Internet, usługi rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki,
obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez sieci
komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych i multimedialnych, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
pisanie bloga, 42 prowadzenie serwerów i portali internetowych, prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych umożliwiających samoprezentację oraz komunikację,
konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów
pomiędzy osobami trzecimi, dzielenie się i udostępnianie
elektronicznych mediów lub informacji za pośrednictwem
Internetu lub innych sieci komunikacyjnych, prowadzenie
i udostępnianie osobom trzecim serwisów internetowych
umożliwiających pobieranie i przechowywanie przez osoby trzecie w ich przestrzeni digitalowej tekstów, informacji,
danych lub plików elektronicznych zawierających obrazy,
grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, uzyskanych
z programów telewizyjnych/serwisu Telewizji PULS i z linków
do serwisu/odcinków sponsora czy patrona medialnego.
498978
(220) 2019 04 18
LIBERTY DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Distribution
(510), (511) 9 alarmy antywłamaniowe dla pojazdów, urządzenia chroniące przed kradzieżą, okulary, okulary ochronne
dla motocyklistów, okulary przeciwsłoneczne, kaski ochronne dla motocyklistów i kierowców, odzież chroniąca przed
wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów i kierowców, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów i kierowców, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, radary, radia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi,
rękawice ochronne dla motocyklistów, maski ochronne, filtry
do masek do oddychania, morskie urządzenia nawigacyjne, ratunkowe, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej
i śródlądowej, 12 pojazdy mechaniczne lądowe i wodne,
samochody, pojazdy jednośladowe, skutery, motorowery,
motocykle, quady, łodzie i jachty, silniki do samochodów,
motocykli i rowerów, akcesoria motocyklowe, samochodowe ujęte w tej klasie, przyczepy, naczepy, urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, mechanizmy napędowe do pojazdów, silniki do pojazdów, części zamienne
do pojazdów mechanicznych, skuterów, quadów, jachtów,
łodzi, łodzi motorowych samochodów osobowych i ciężarowych, naczep, przyczep, autobusów, części konstrukcyjne
do pojazdów wodnych i lądowych, części karoserii do pojazdów, urządzenia i pojazdy do poruszania się po wodzie,
pasy bezpieczeństwa do motocykli, 18 torby, walizki, sakwy,
bagaże, wyroby skórzane, plecaki sportowe, teczki, aktówki,
etui na klucze, wizytówki, banknoty, karty kredytowe, etui,
futerały na dokumenty, apaszki, pasy i paski, kije trekkingowe, uprzęże, czekany, laski spacerowe, do podpierania
się, parasole, wyroby ze skóry oraz imitacji skóry, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry
(210)
(731)
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i zabawki, przenośne, elektroniczne gry wideo, automaty
do gier, konsole do gier, ochraniacze do użytku w sporcie,
35 usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii publicznej, zwłaszcza w zakresie motoryzacji oraz przemysłu morskiego, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagadnień
motoryzacji, zarządzanie targami i wystawami o charakterze
handlowym i reklamowym, pozyskiwanie danych do baz
danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie tymi
danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne,
dostarczanie informacji marketingowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, pomoc w nawiązywaniu
sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowadzenie
imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzanie danych, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym przez
Internet samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli,
quadów i części zamiennych do samochodów, skuterów,
motocykli, motorowerów, quadów, jachtów, łodzi i łodzi motorowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów i części
zamiennych do pojazdów, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w tym przez Internet samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli. quadów, jachtów, łodzi, łodzi motorowych,
pojazdów wodnych i części zamiennych do samochodów,
skuterów, motorowerów, motocykli, quadów, jachtów, łodzi,
łodzi motorowych, pojazdów wodnych, pojazdów i części
zamiennych do pojazdów lądowych i wodnych, toreb, walizek, sakw, bagaży, wyrobów skórzanych, plecaków sportowych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, ochraniaczy do użytku
w sporcie, reklama, zarządzanie w działalności handlowej,
administrowanie działalności handlowej, organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów
motywacyjnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, promocja sprzedaży, artykułów i sprzętu
sportowego, gier i zabawek, gier wideo, automatów do gier,
reklama i promocja sprzedaży dotyczącej towarów i usług
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, usługi pośrednictwa handlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży
pojazdów silnikowych, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie organizowania pokazów
towarów związane ze sprzedażą, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, 37 usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów
mechanicznych lądowych i wodnych, przyczep, naczep,
statków, platform, konstrukcji pływających, usługi warsztatów naprawy pojazdów, serwisowanie elektrycznych i elektronicznych urządzeń konsumenckich, obsługa pojazdów,
mycie pojazdów, regulacja pojazdów, usługi tuningu pojazdów lądowych i wodnych, regeneracja części zamiennych
do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń
do poruszania się na lądzie, w wodzie i powietrzu, stacje
obsługi pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, 39 usługi w zakresie wynajmu i wypożyczania pojazdów lądowych i wodnych, ciężarówek, przyczep, naczep,
samochodów, skuterów, motorowerów, motocykli, łodzi,
jachtów, motorówek, sprzętu pływającego, quadów i innych
pojazdów lądowych i wodnych, wynajem narzędzi, maszyn
i urządzeń do obsługi i napraw pojazdów mechanicznych
lądowych i wodnych, przyczep, statków, platform, konstrukcji pływających, sprzętu do konserwacji pojazdów, urządzeń
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do czyszczenia pojazdów, czarterowanie floty wodnej, usługi
holowania morskiego, organizowanie transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi organizowania wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych,
usługi rezerwacji podróży, usługi doradztwa turystycznego
i podróży, informacja turystyczna w tym za pośrednictwem
Internetu, 41 rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury,
usługi w zakresie organizowania krajowych, zagranicznych
rajdów i wyścigów rowerowych, motorowych, samochodowych, regat, imprez promocyjnych sportowych, rozgrywek
sportowych i zawodów sportowych, usługi związane z ustawicznym kształceniem dorosłych, szkolenia żeglarskie, motoryzacyjne, szkolenia zawodników sportowych w szczególności w zakresie sportów wodnych i motorowych, prowadzenie
kursów związanych z turystyką, 42 doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, prowadzenie portali internetowych o charakterze
branżowym, w szczególności dotyczących tematyki wodnej,
sportów wodnych, motocykli, skuterów, quadów i sportu samochodowego, administrowanie stronami komputerowymi
(internetowymi), badania techniczne, przeglądy techniczne
samochodów, motocykli jachtów, motorówek, urządzeń pływających.
(210) 500606
(220) 2019 06 03
(731) KINDA MATEUSZ KINVEST, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) KINVEST
(510), (511) 6 konstrukcje z metalu, 19 szkło budowlane,
37 usługi budowlane.
507650
(220) 2019 12 04
REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Stek Chałupa
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, dokonywanie rezerwacji
restauracji i posiłków, oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla
gości, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie bankietów, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, restauracje z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi barów i restauracji, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania
posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
(210)
(731)

513957
(220) 2020 05 26
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) BUSHI
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Preparaty i środki
pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa inne niż pestycydy,
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, 5 Pestycydy, Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Środki
przeciwpasożytnicze.
514289
(220) 2020 06 02
INKSEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INK SEARCH

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.17
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich,
mobilne aplikacje, 35 promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama i marketing, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, przetwarzanie danych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, promowanie projektów innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych z dziedziny sztuki tatuażu, reklama i marketing
w dziedzinie sztuki tatuażu, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z dziełami sztuki, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży w dziedzinie sztuki tatuażu, 41 publikowanie plakatów, fotografii i tekstów
z dziedziny sztuki tatuażu, publikowanie projektów tatuażu,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych on-line, hosting stron internetowych, hosting aplikacji
mobilnych oprogramowanie jako usługa [SaaS], udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], grafika artystyczna, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie sztuki tatuażu, udostępnienie wyszukiwarek
w celu znalezienia tatuażu, artysty i studia tatuażu, udostępnienie wyszukiwarek internetowych.
514292
(220) 2020 06 02
INKSEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) INKSEARCH
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich,
mobilne aplikacje, 35 promowanie towarów i usług osób
trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama i marketing, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe z a pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, przetwarzanie danych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, promowanie projektów innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, promowanie dzieł sztuki innych osób
poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem
strony internetowej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych z dziedziny sztuki tatuażu, reklama i marketing
w dziedzinie sztuki tatuażu, sprzedaż hurtowa i detaliczna
w związku z dziełami sztuki, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży w dziedzinie sztuki tatuażu, 41 publikowanie plakatów, fotografii i tekstów
z dziedziny sztuki tatuażu, publikowanie projektów tatuażu,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], przechowywanie danych on-line, hosting stron internetowych, hosting aplikacji
mobilnych oprogramowanie jako usługa [SaaS], udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, usługi
związane z projektowaniem graficznym [sztuka], grafika artystyczna, udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie sztuki tatuażu, udostępnienie wyszukiwarek
w celu znalezienia tatuażu, artysty i studia tatuażu, udostępnienie wyszukiwarek internetowych.
516243
(220) 2020 07 17
FAKTUROWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fakturownia
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje biurowe i biznesowe, aplikacje do przepływu pracy,
aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne aplikacje na telefony
komputerowe do zarządzania informacjami, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania
aplikacji (API), 35 księgowość, fakturowanie, sporządzanie
faktur, usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, rachunkowość, wystawianie rachunków, skomputeryzowana rachunkowość, rachunkowość komputerowa, 42 administracja serwerów, aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania
w dziedzinie programów i oprogramowania komputerowego, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, digitalizacja dokumentów, doradztwo, konsultacje
(210)
(731)
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i informacja w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane
z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
doradztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych,
doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, doradztwo w zakresie komputerowych programów
baz danych, dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, inżynieria oprogramowania
komputerowego, opracowywanie języków komputerowych,
opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
pisanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie, opracowywanie i wdrażane oprogramowania,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, sporządzanie raportów dotyczących
programowania komputerowego, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania
komputerowego, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], usługi inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne
w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, usługi projektowania systemów komputerowych, usługi w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowego, wykrywanie i usuwanie usterek
w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, wynajem
programów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
518015
(220) 2020 09 07
KUBERSKI MAREK, KUBERSKA ANETA KAMMAR
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Kammar
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej
(210)
(731)
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świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą.
(210)
(731)
(540)
(540)

518445
(220) 2020 09 18
KUDLIK TOMASZ, Bytów
(znak słowno-graficzny)
baumajster

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 papiery i płótna ścierne, ścierne pasy bezkońcowe, krążki ścierne, siatki ścierne, gąbki ścierne, kostki szlifierskie,
papiery ścierne wodne, 8 wkrętaki, wkrętaki elektrotechniczne,
wkrętaki T, wkrętaki z grzechotką, wkrętaki zegarmistrzowskie,
wkrętaki precyzyjne, wkrętaki elastyczne, wkrętaki ślusarskie, zestawy wkrętaków, bity - końcówki do wkrętarek, zestawy bitów,
obcęgi, śrubokręty, narzędzia wielofunkcyjne, szczypce, szczypce Seeger’a, szczypce tynkarskie, szczypce do ściągania izolacji,
szczypce do rur, nożyce, nożyce do blachy, nożyce do prętów,
scyzoryki, scyzoryki wielofunkcyjne, noże, noże z ostrzem łamanym, noże trapezowe, noże do szkła, noże monterskie,
noże wielofunkcyjne, piły, piły tarczowe, piły do metalu, piły
do drewna, piły płatnice, brzeszczoty do piły, piły ogrodnicze,
piły kabłąkowe i brzeszczoty do tych pił, piły do płyt kartonowo-gipsowych, strugi, zdzieraki, skrzynie uciosowe, przyrżnie,
młotki, młotki ciesielskie, młotki murarskie, młotki stolarskie,
młotki gumowe, młotki plastikowo-gumowe, siekiery, obcinaki, przecinaki, przebijaki, łomy, stopki do wyciągania gwoździ,
gwintowniki, narzynki, zszywacze, zszywacze tapicerskie, zszywacze młotkowe, zszywacze do przewodów i kabli, nitownice,
lutownice, pistolety klejowe, pistolety do pian, pistolety uszczelniające, ściernice, tarcze ścierne do szlifowania, tarcze ścierne
do cięcia, tarcze ścierne z nasypem diamentowym, ścierne
pasy bezkońcowe, dyski szlifierskie, dyski polerskie, druciane
szczotki do czyszczenia powierzchni, druciane, ręczne szczotki
do czyszczenia powierzchni, druciane, obrotowe, czołowe i tarczowe szczotki do czyszczenia powierzchni, szczotki z tworzyw
sztucznych do czyszczenia powierzchni, kamienie szlifierskie,
tarcze polerskie, krążki ścierne, tarcze listkowe, zestawy nasadek do kluczy, pace do siatek, osełki, skrobaki, skrobaki do szyb,
skrobaczki, kielnie, pace, pace z ABS, mieszadła do farb i zapraw,
szpachle, kółka do cięcia glazury, fugownice, pilniki, tarniki, ściski, kleszcze, kleszcze typu Molly, pasy z narzędziami, towotnice, klucze wewnętrzne, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze
trzpieniowe, klucze sześciokątne, klucze Torx, zestawy kluczy
Torx i kluczy Hex, klucze ręczne do śrub, klucze udarowe, klucze
maszynowe, klucze nastawne, sekatory, nożyce, nożyce do gałęzi, nożyce do trawy, nożyce do żywopłotów, szczypce, szczypce do rur, obcinaki, obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, obcinaki do rur z aluminium i z miedzi, szczypce-obcinaki, wiertła,
wiertła do metali, wiertła do drewna, wiertła do betonu, wiertła
do muru, dłuta, dłuta do drewna, dłuta do betonu, brzeszczoty
do wyrzynarek, frezy, frezy do drewna, otwornice, otwornice
do betonu, otwornice do drewna, otwornice z nasypem diamentowym, uchwyty malarskie, czerpaki murarskie, skrobaki
do farb, kombinerki, punktaki ślusarskie i murarskie, zdzieraki
do tynków, łopaty, szpadle, 9 miary, miary płaskie, miary zwijane,
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miary składane, miary taśmowe, maski przeciwpyłowe, maski
ochronne, przymiary, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, łaty,
łaty murarskie, łaty z poziomnicami, łaty murarskie trapezowe, poziomnice, poziomnice wodne, poziomnice obrotowe,
poziomnice do słupków, poziomnice Torpedo, poziomnice
laserowe, poziomnice laserowe obrotowe, kątowniki, kątowniki dachowe, kątowniki budowlane, gogle, gogle spawalnicze,
okulary, okulary przeciwodpryskowe, nakolanniki, rękawice robocze, sznury zwijane traserskie, próbniki napięcia, kable rozruchowe, kaski ochronne, ochronniki słuchu, odzież robocza,
odzież ochronna, odzież ochronna przed wypadkami, odzież
ochronna przed napromieniowaniem, odzież ochronna przed
ogniem, buty robocze, lasery miernicze, niwelatory optyczne,
kółka miernicze, kątowniki elektroniczne.
518615
(220) 2020 09 22
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) barwa

(210)
(731)

Nr ZT26/2021

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22,
05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne do stóp, kremy kosmetyczne do stóp, olejki do pielęgnacji stóp, preparaty do depilacji nóg, dezodoranty do stóp, toniki i żele kosmetyczne
do stóp, mydła, mydła w płynie i w żelu o działaniu kosmetycznym i pielęgnacyjnym do stóp, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry stóp o działaniu kosmetycznym,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi do pielęgnacji stóp, 5 kremy o działaniu medycznym do stóp, balsamy,
maski, żele i toniki o działaniu medycznym do stóp, mydła
w płynie i w żelu o działaniu medycznym, przeznaczone
do pielęgnacji skóry stóp.
522190
(220) 2020 12 15
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IPPT PAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki osobiste i gospodarcze.
519717
(220) 2020 10 19
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo jasne pełne SŁODOWNE Pils Alk. 6,0%
eks. 12,0% WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 06.07.08
(510), (511) 32 piwo.
519906
(220) 2020 10 23
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) No36 DO STÓP Plantis THERAPY
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia obrazujące do celów naukowych, urządzenia testujące termoczułe do celów naukowych, urządzenia do diagnozy w celach
naukowych, urządzenia do nagrywania, cyfrowe nośniki
do nagrywania danych, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, oprogramowanie edukacyjne, audiowizualne
urządzenia dydaktyczne do nauczania, 16 afisze, plakaty,
arkusze informacyjne, artykuły biurowe, ilustrowane albumy, biuletyny informacyjne, biuletyny - materiały drukowane, książki, podręczniki - książki, książki edukacyjne, książki
informacyjne, plakaty reklamowe, afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, podręczniki, podręczniki pomocnicze do nauki,
podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki
instruktażowe, podręczniki edukacyjne, katalogi, fotografie,
periodyki, czasopisma - periodyki, periodyki- czasopisma,
broszury, czasopisma branżowe, kalendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, drukowane materiały szkoleniowe,
materiały edukacyjne i instruktażowe, prospekty, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne,
publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowane,
druki, drukowane foldery informacyjne, czasopisma fachowe, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
materiały piśmienne, drukowane raporty z badań, drukowany materiał promocyjny, gazety, materiały drukowane,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, notatniki,
materiały biurowe z papieru i kartonu zawarte w tej klasie,
publikacje encyklopedyczne, ulotki, papierowe materiały
dydaktyczne, 41 organizowanie i obsługa konferencji, usługi
edukacyjne, medyczne usługi edukacyjne, usługi doradztwa
edukacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi
edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
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rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne
związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne
w zakresie przekazywania metod nauczania przetwarzania
danych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w tym elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku, usługi dotyczące edukacji technologicznej, usługi informacyjne
dotyczące edukacji, usługi doradcze w zakresie edukacji,
organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, usługi
doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, badania edukacyjne, pokazy edukacyjne, szkolenia edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze,
organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, publikowanie, publikowanie materiałów drukowanych, usługi instytutów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, 42 badania naukowe, badania naukowe
i przemysłowe, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, usługi naukowe i badania
w tym zakresie, badania naukowe prowadzone przy użyciu
baz danych, publikowanie informacji naukowych, badania w dziedzinie techniki, usługi badawcze, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, usługi naukowe, usługi naukowe
i technologiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie projektowania naukowego, usługi
naukowe i projektowanie w tym zakresie, analizy naukowe
wspomagane komputerowo, opracowywanie badań technicznych, badania i opracowywanie projektów technicznych, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, usługi badawczo-rozwojowe,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, prace
badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, wykonywanie
pomiarów, projektowanie techniczne, projektowanie naukowe i technologiczne, usługi technologiczne i projektowanie
w tym zakresie, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
522328
(220) 2020 12 17
HOMLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Homla Serce mojego domu
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 środki do mycia, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające, środki
perfumeryjne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, sole kąpielowe, szampony, mydełka, mydła, aromaty, kadzidełka,
saszetki zapachowe do bielizny, olejki eteryczne, preparaty do pielęgnacji mebli, 4 świece zapachowe, zapachowe
świece aromaterapeutyczne, świece pochłaniające dym,
8 narzędzia ręcznie sterowane, narzędzia ogrodnicze, noże
kuchenne, noże stołowe, noże do pizzy, sztućce, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do ce-
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lów sanitarnych, lampy, lampy elektryczne, lampiony, lampki
elektryczne na choinkę, elektryczne świeczniki, żyrandole,
abażury, sprzęt kuchenny elektryczny, czajniki elektryczne, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do pieczenia
chleba, 20 meble, łóżka, sofy, fotele, ławy, stoły, dekoracje
przestawne, gabloty, lustra, ramy i ramki do obrazów, meble i ich części z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kwietniki, leżaki, haczyki do wieszania odzieży niemetalowe, materace,
meble ogrodowe niemetalowe i akcesoria do tych mebli,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, butelki, kosze na chleb, pojemniki na chleb, ceramika do użytku kuchennego, formy do ciast, cukiernice,
deski do krojenia, durszlaki, dzbanki, ekspresy do kawy, nieelektryczne, figurki z porcelany terakoty lub szkła, filiżanki,
foremki do wycinania ciasteczek, formy i foremki do ciast,
garnki, serwisy do herbaty, imbryki nieelektryczne, karafki,
serwisy do kawy, młynki ręczne, kieliszki do jajek, korkociągi,
kosze do użytku domowego, kryształ jako wyroby szklane,
kubki, kubki z papieru i tworzyw sztucznych, pojemniki kuchenne, kufle, doniczki, podpórki do kwiatów, lejki, pojemniki na lód, łopatki do ciast, łyżki do mieszania, maselniczki,
mieszadełka do koktajli, miski, młynki do użytku domowego, ręczne, dozowniki do mydła, naczynia, shakery, naczynia
stołowe, termosy, osłony na doniczki nie z papieru, otwieracze do butelek, palniki do olejków zapachowych, pałeczki,
patery, naczynia do picia, młynki do pieprzu, pieprzniczki,
kosze piknikowe, podkładki na stół nie z papieru i nie z tkanin, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, pokrywki do garnków, porcelana, porcelana chińska, półmiski
do jarzyn, prasy do czosnku, przybory kuchenne, zestawy
do przypraw, pucharki na owoce, pudełka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, pudełka szklane, rondelki, tygielki, rondle, rozpylacze do perfum, salaterki, kółka
na serwetki, serwetniki, serwis stołowy, sitka do herbaty, sitka
do parzenia herbaty, słoiki na herbatniki, słoje szklane, patelnie do smażenia, solniczki, spodeczki, statuetki z porcelany,
terakoty, szkła, stojaki do przypraw, tace, stojaki do suszenia
prania, szklanki do napojów, miski ze szkła, szkło ozdobne,
szkło jako naczynia, statuetki i figurki wykonane ze szkła,
sztuczne jajka, sztuka z porcelany, terakoty, szkła, ściereczki,
elektryczne świeczniki, tace do użytku domowego, talerze,
talerze papierowe, talerze (jednorazowe -), tarki, przybory
toaletowe, wazony, wazy do zup, wiaderka do lodu, wyciskacze do owoców, zatyczki szklane, wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, gąbki do celów
domowych, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, 24 tekstylia i materiały włókiennicze, bielizna domowa, bielizna pościelowa,
pledy podróżne, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, ręczniki, koce, pledy, narzuty na łóżka i obrusy, bieżniki
stołowe, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa
tekstylna, obrusy na stół niepapierowe, podstawki pod kieliszki, serwetki tekstylne, ścierki do osuszania szkła, ceraty,
zasłony prysznicowe, 27 dywany, chodniki, kilimy, kobierce,
maty i słomianki, maty łazienkowe, wycieraczki, linoleum
i inne materiały do pokrywania podłóg, wykładziny podłogowe i do wykańczania wnętrz, draperie nietekstylne, 28 gry
i zabawki dla dzieci, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, choinki z materiałów syntetycznych, stojaki
choinkowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sieci sklepów
z urządzeniami do oświetlania, ogrzewania, meblami i artykułami wyposażenia wnętrz, artykułami gospodarstwa
domowego, tekstyliami, chodniczkami, ozdobnymi, usługi
menedżerskie, badania rynku, organizacja kampanii rekla-
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mowych, doradztwo handlowo - fachowe, dystrybucja materiałów reklamowych, reklama i wystawiennictwo towarów
dla osób trzecich, pokazy i promocja towarów, gromadzenie,
ekspozycja i usługi w zakresie sprzedaży towarów do oświetlania, ogrzewania, meblami i artykułami wnętrz, artykułami
gospodarstwa domowego, tekstyliami, chodniczkami, artykułami ozdobnymi, usługi konsultingowe.
523189
(220) 2021 01 15
REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Renifer

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna,
mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone
truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe,
jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty
mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, zupy, mrożone składniki
do sporządzania zup, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania potraw takie jak bób, brokuły, buraki ćwikłowe, cebula, cukinia, dynia, fasola czerwona,
fasola żółta, fasolka szparagowa zielona, fasolka szparagowa
żółta, groch cukrowy, groch zielony, grzyb czarny-auricularia
polytricha, grzyby mun, kalafior, kalarepa, kapusta biała, kapusta brukselska, kiełki fasoli mung, koper, korzenie młodej
marchwi, ziarno kukurydzy, marchew, natka pietruszki, papryka czerwona, papryka zielona, papryka żółta, pasternak,
pędy bambusa, pieczarki, pietruszka, podgrzybek brunatny,
pomidor, por, seler, szpinak, ziemniaki, agrest, ananas, aronia, brzoskwinia, jagoda, jeżyna, malina, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, rabarbar, śliwki, truskawki, wiśnie, mrożone dania gotowe na bazie bobu, brokułów, buraków ćwikłowych, cebuli, cukinii, dyni, fasoli czerwonej, fasoli żółtej, fasolki szparagowej zielonej, fasolki szparagowej żółtej, grochu
cukrowego, grochu zielonego, grzybów czarnych-auricularia
polytricha, grzybów mun, kalafiorów kalarepy, kapusty białej, kapusty brukselskiej, kiełków fasoli mung, kopru, korzeni
młodej marchwi, ziarna kukurydzy, marchwi, natki pietruszki,
papryki czerwonej, papryki zielonej, papryki żółtej, pasternaku, pędów bambusa, pieczarek, pietruszki, podgrzybków
brunatnych, pomidorów, porą, selera, szpinaku, ziemniaków,
agrestu, ananasa, aronii, brzoskwini, jagód, jeżyn, malin, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, rabarbaru, śliwek, truskawek, wiśni, 30 Mąka i produkty zbożowe, wyroby mączne,
potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki,
pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy
mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, 35 Zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w skle-
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pie, w hurtowni, z katalogu produktów, przez telefon oraz
za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia
osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie
konsumentom informacji handlowych oraz porad.
(210)
(731)
(540)
(540)

523268
(220) 2021 01 18
KACZMAREK KONRAD BONA FORA, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
B Bonafora

(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, torebki, torby, torebki damskie, torebki męskie, torby sportowe, torby podróżne, plecaki,
walizki, parasole, walizki z kółkami, etui na karty, etui na karty
kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, organizery podróżne przystosowane
do bagażu, paski skórzane inne niż odzież, podróżne torby
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole,
przeciwsłoneczne parasole, przywieszki do bagażu, pudła
skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórne,
pudełka z fibry, randsels, japońskie tornistry szkolne, rączki do parasol, rączki walizek, sakwy, szelki do prowadzenia
dzieci, teczki konferencyjne, teczki na nuty, torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby na zakupy
na kółkach, torby plażowe, torby szkolne z paskiem na ramię,
torby turystyczne, uchwyty do noszenia toreb z zakupami,
uchwyty lasek spacerowych, zestawy podróżne wyroby skórzane, 25 odzież męska, odzież damska, odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, biustonosze samonośne, body, bielizna, bokserki, chustki na głowę, kapelusze, czapki jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia głowy, długie luźne stroje, dzianina,
odzież, fulary, ozdobne krawaty, garnitury, gorsety, gorsety,
bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania, męskie
apaszki, nauszniki, odzież ze skóry, paski, odzież, pantofle,
pikowane kurtki, odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty, ubrania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej
i hurtowej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie
towarów klasy 18 i 25: aktówki, bagaż, torebki, torby, torebki damskie, torebki męskie, torby sportowe, torby podróżne, plecaki, walizki, parasole, walizki z kółkami, etui na karty,
etui na karty kredytowe, etui na klucze, etykiety skórzane,
kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, nosidełka
dla niemowląt do noszenia na ciele, organizery podróżne
przystosowane do bagażu, paski skórzane, inne niż odzież,
podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki
do bagażu, pudła skórzane na kapelusze, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórne, pudełka z fibry, randsels: japońskie tornistry szkolne, rączki do parasol, rączki walizek, sakwy, szelki
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do prowadzenia dzieci, teczki konferencyjne, teczki na nuty,
torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne,
z paskiem na ramię, torby turystyczne, uchwyty do noszenia toreb z zakupami, uchwyty lasek spacerowych, zestawy
podróżne wyroby skórzane, odzież męska, odzież damska,
odzież młodzieżowa i dziecięca, bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze, biustonosze samonośne,
body, bielizna, bokserki, chustki na głowę, kapelusze, czapki
jako nakrycie głowy, daszki do nakrycia głowy, długie luźne
stroje, dzianina, odzież, fulary, ozdobne krawaty, garnitury,
gorsety, gorsety, bielizna damska, gorsy koszul, kamizelki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, kurtki, legginsy, mankiety, maski na oczy do spania,
męskie apaszki, nauszniki, odzież ze skóry, paski, odzież, pantofle, pikowane kurtki, odzież, piżamy, płaszcze kąpielowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
plażowe, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szale, szaliki, szlafroki, szelki, trykoty, ubrania, telemarketing, prezentowanie
produktów w mediach przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty internetu dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi marketingowe.
523733
(220) 2021 01 26
TURKOWIAK-KLAMKA WIOLETTA EFFECT PLUS,
Gołaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ubierz swoje ściany.pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Książki z plakatami, Plakaty
wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
Wzory tapet ściennych, Papier do użytku w produkcji tapet,
Folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania obrazów, Obrazy, Reprodukcje obrazów, Obrazy artystyczne,
Historyjki obrazkowe, Karty obrazkowe, Akwarele [skończone obrazy], Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończony obraz],
Drukowane reprodukcje obrazów, Oprawy do obrazów,
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Oprawy do zdjęć
i obrazów wykonane z papieru, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, Druki w formie
obrazów, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury,
Portrety, Rysunki, Ryty artystyczne, Ryciny [grafika], Ryciny
[grawerowanie], Rysunki graficzne, Wycinanki papierowe,
Naklejki, Albumy na naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Tablice magnetyczne do planowania zajęć
i spotkań, Małe tablice, Linijki do tablic, Tablice na notatki,
Pinezki do tablicy korkowej, Tablice [do pisania kredą], Tablice na papier do akwareli, Tabliczki do pisania dla dzieci,
Materiały do rysowania na tablicach, Przybory do wycierania
tablic do pisania, Przyrządy do rysowania na tablicy ściennej,
Tablice z kartkami do prezentacji [flipchart], Tablice na notatki
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[artykuły biurowe], Gąbki do tablic suchościeralnych, Tablice
suchościeralne, Gąbki do ścierania tablic [gąbki do kredy],
Wskaźniki do pokazywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Kalendarze, Kalendarze ścienne, Kalendarze na biurko, 27 Tapeta, Tapeta izolacyjna, Tapety sufitowe, Tapety
winylowe, Tapeta tekstylna, Tapety nietekstylne, Tapety tekstylne, Bordery tapetowe, Tapety z korka, Tapeta z pokryciem
tekstylnym, Tapety z tworzyw sztucznych, Tapeta z efektami
wizualnymi 3D, Tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, Dekoracje ścienne
nietekstylne, Dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych,
ręcznie robione, Dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne],
Płytki korkowe, Papierowe pokrycia sufitowe, Obicia ścienne,
nie z materiałów tekstylnych, Nietekstylne makaty, Makaty,
nietekstylne, Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, Pokrycia ścienne, Pokrycia ścienne z papieru, Pokrycia ścienne z korka, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych,
Ścienne dekoracje, nietekstylne, Ścienne tekstylne materiały
wykończeniowe, Ścienne materiały wykończeniowe, nietekstylne, Ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, Wyściełane okładziny sufitowe, Wyściełane okładziny ścienne,
Wyściełane pokrycia sufitowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie tapet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
planerów ściennych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
tablic kredowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
obrazów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie plakatów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kalendarzy, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie naklejek, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie planerów, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie tapet, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie planerów ściennych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie tablic kredowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obrazów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plakatów, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie kalendarzy, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie naklejek, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie planerów, 42 Doradztwo projektowe, Badania
dotyczące projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie
wnętrz], Grafika artystyczna, Konstrukcyjne projektowanie,
Opracowywanie produktów, Planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie [projektowanie] budynków, Planowanie [projektowanie] kuchni, Planowanie projektu, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie domów,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowanie mebli, Projektowanie
wzorów, Projektowanie żaluzji, Projektowanie zasłon, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wizualne, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków,
Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze
w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi doradcze
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze związane
z projektowaniem budynków, Usługi graficzne, Udzielanie
informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi
informacyjne dotyczące 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 konsultacyjne w zakresie
projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi projektowania łazienek, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi projektowania wnętrz
budynków, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, Usługi w zakresie architektury i projektowania
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wnętrz, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego,
Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi projektowe
w zakresie tkanin dekoracyjnych, Usługi w zakresie projektowania domów, Usługi w zakresie projektowania budynków,
Usługi w zakresie projektowania tkanin, Usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych.
524072
(220) 2021 02 04
MANDZIEJ-ZDZIESZYŃSKA AGNIESZKA
PLANETA KOBIET, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANETA KOBIET
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów
o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń
fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody,
Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, Usługi nauczania, edukacji i oświaty,
w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia,
rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
ćwiczeń fizycznych, sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie eventów i spotkań okolicznościowych, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów
oraz innych forów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Usługi nauczania,
edukacji i oświaty, Usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, Usługi nauczania, prowadzenia specjalistycznych szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, dotyczących
tematyki medycyny podróży, kończących się wydaniem
certyfikatu, szczególnie placówkom medycznym, Szkolenie zawodowe, głównie w dziedzinie medycyny i farmacji,
kosmetologii, rehabilitacji, rekreacji, zachowania zdrowia,
Usługi w zakresie wydawnictw innych niż reklamowe, Kursy
korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Publikowanie
on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów
naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze
odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, ćwiczeń fizycznych,
sprawności fizycznej, higieny i pielęgnacji urody, Pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia Planowanie
i organizowanie konkursów, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych, pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Prowadzenie specjalistycznych kursów językowych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], Kultura fizyczna, Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych
z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem,

Nr ZT26/2021

Prowadzenie zajęć fitness, Sport (wypożyczanie sprzętu -)
[z wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka] pozostałe
pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia.
524295
(220) 2021 02 09
MASAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gruszka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLTECH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, Zestawy generatorów
elektrycznych, Szczęki życia - nożyce ratunkowe z napędem
elektrycznym, Roboty do zastosowania w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Prądnice, Prąd - generatory,
12 Pojazdy i środki transportu, 35 Usługi w zakresie handlu
produktami motoryzacyjnymi i akcesoriami do pojazdów
specjalistycznych, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerów lub internetu, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
524779
(220) 2021 02 17
PRZEBADANI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prze badani.pl

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie
w zakresie usług medycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, lecznicami, przychodniami, laboratoriami medycznymi,
placówkami rehabilitacji i rekonwalescencji, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, klinikami, lecznicami, przychodniami, laboratoriami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Doradz-
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two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, Udostępnianie
skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych z zakresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, farmakologii, psychologii, kosmetologii,
kosmetyki, higieny żywienia, odżywiania, dietetyki, ochrony
zdrowia oraz pielęgnacji ciała, Usługi reklamowe, Usługi
w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowych,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
katalogów, prospektów, próbek, Usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, Gromadzenie i archiwizowanie danych medycznych, dokumentów medycznych,
orzeczeń lekarskich i diagnoz medycznych, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, Zarządzanie danymi medycznymi, dokumentami
medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycznymi, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łącznościowych, Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, Usługi związane z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania relacjami
za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt
dla klientów oraz planami promocyjnymi, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych,
Usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych,
Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych,
Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Usługi finansowania związane z usługami położniczymi, Dzierżawa majątku nieruchomego, Zarządzanie
i administrowanie majątkiem nieruchomym, 38 Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie
dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu
do platform handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji i obrazów związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, Blog, fora internetowe, Umożliwianie dostępu
do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 39 Usługi transportowe, Transport sanitarny,
Transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych,
41 Wydawanie publikacji medycznych, Publikowanie tekstów medycznych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych
dotyczących zagadnień medycznych, Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Doradztwo zawodowe, Usługi edukacyjne i treningowe w zakresie medycyny i farmakologii,
Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kształcenie praktyczne, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem
baz danych lub Internetu, Multimedialne wydania publikacji
elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), Publikowanie książek, Udostępnianie pu-
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blikacji on-line, 42 Badania naukowe do celów medycznych,
Pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych, Usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, Badania biologiczne, badania naukowe, badania medyczne, badania kliniczne, badanie bakteriologiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, badania dotyczące leków i środków farmaceutycznych, badania naukowe związane z genetyką, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowe
analizy i usługi badawcze, kontrola jakości, testowanie materiałów, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Prowadzenie portali internetowych, prowadzenie portali internetowych o tematyce medycznej, prowadzenie portali internetowych o tematyce naukowej, 44 Prowadzenie placówek medycznych, Usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów medycznych, placówek rehabilitacji
i rekonwalescencji, Usługi w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, Usługi w zakresie
diagnostyki medycznej i laboratoryjnej, Badania genetyczne
do celów medycznych, Przychodnie położniczo-ginekologiczne, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Usługi prywatnych szpitali, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, Opieka zdrowotna, Usługi
w zakresie pielęgniarskiej opieki medycznej, Usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji, Opieka pielęgniarska,
Ratownictwo medyczne, Konsultacje medyczne, Badania
medyczne, Konsultacje, również przez telefon i on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, Usługi medyczne, Badania medyczne, lekarskie,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone
przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Świadczenie pomocy medycznej, Udzielanie
informacji medycznej, Usługi promocji zdrowia, Usługi opieki
medycznej, Usługi lekarskich wizyt domowych, Usługi pielęgniarskich wizyt domowych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, Wypożyczanie
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń medycznych,
Wypożyczanie instrumentów medycznych, Usługi paramedyczne, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi kurortów
[medyczne], Usługi lekarskie, Ambulatoryjna opieka medyczna, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Informacja
medyczna, Kompilacja raportów medycznych, Krwiodawstwo, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka paliatywna, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, Udzielanie informacji
związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Usługi analiz
medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi
doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Usługi telemedyczne, Usługi
ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi w zakresie
diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie wyszukiwania
informacji medycznych, Wydawanie raportów medycznych,
Badania przesiewowe, Usługi położnicze, Usługi położnicze
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w domach, Usługi: stomatologiczne, ortopedyczne, chirurgiczne, logopedyczne, dietetyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, Chirurgia plastyczna, Fizjoterapia, fizykoterapia, masaże, Usługi domowej opieki zdrowotnej,
Monitorowanie pacjentów.
525383
(220) 2021 03 01
WĄSIK AGNIESZKA BE ONLINE DR AGNIESZKA WĄSIK,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Online Academy
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie
gier komputerowych, nagrane, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy
komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do platform edukacyjnych on-line, Aplikacje mobilne, Publikacje elektroniczne, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Udostępnianie filmów
on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie opracowania
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi szkoleniowe w zakresie nowoczesnych technologii, Usługi szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, Usługi szkoleniowe i edukacyjne za pośrednictwem platform
edukacyjnych i aplikacji, Usługi szkoleniowe i edukacyjne
on-line i stacjonarne, Udostępnianie publikacji elektronicznych do pobrania.
525385
(220) 2021 03 01
WĄSIK AGNIESZKA BE ONLINE DR AGNIESZKA WĄSIK,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Be Online Academy
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie
gier komputerowych, nagrane, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy
komputerowe nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do platform edukacyjnych on-line, Aplikacje mobilne, Publikacje elektroniczne, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
(210)
(731)
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Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Pisanie scenariuszy, Pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Tłumaczenia, Udostępnianie
filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi
szkoleniowe w zakresie nowoczesnych technologii, Usługi
szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych,
Usługi szkoleniowe i edukacyjne za pośrednictwem platform
edukacyjnych i aplikacji, Usługi szkoleniowe i edukacyjne
on-line i stacjonarne, Udostępnianie publikacji elektronicznych do pobrania.
525549
(220) 2021 03 04
ADA STORAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADA STORAGE Secure Document Storage
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 39 Pakowanie i składowanie towarów, Usługi
konsultacyjne związane z przechowywaniem, Usługi informacyjne związane z przechowywaniem, Magazynowanie
dokumentów, Wynajem magazynów, Usługi magazynowe, Wynajem przestrzeni magazynowej, Magazynowanie
dokumentów archiwizowanych, Wypożyczanie skrzynek
do magazynowania, Wypożyczanie pojemników do magazynowania, Usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub
dokumentów, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Fizyczne magazynowanie danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, 40 Niszczenie
dokumentów, Niszczenie materiałów tajnych, 42 Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, Kompresja danych do elektronicznego przechowywania, Projektowanie i opracowywanie
systemów do przechowywania danych, Usługi w zakresie
przechowywania plików elektronicznych w chmurze, Projektowanie systemów magazynowania danych, Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz
danych, obrazów i innych danych elektronicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

525596
(220) 2021 03 04
BIELECKA ANETA, Zelgoszcz
(znak słowno-graficzny)
MOLISE

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież.
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525702
(220) 2021 03 08
ALEKSANDER MALWINA, Ligota Piękna;
KURZYŃSKA JOANNA, Wrocław;
ZAWARTKO MAGDALENA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAM MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MUSICALOWA
(210)
(731)

(210) 525724
(220) 2021 03 08
(731) FUNDACJA BĘDZIEM POLAKAMI, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Zapomniani Patrioci
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 01.01.02, 02.07.02, 02.07.16, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież taneczna, Kostiumy taneczne, Buty
do tańca, Odzież, Topy [odzież], T-shirty z krótkim rękawem,
Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kurtki, Płaszcze przeciwdeszczowe, Bluzki, Koszule, Spodnie, Spódnice, Sukienki
damskie, Ubrania codzienne, Czapki [nakrycia głowy], Obuwie, 35 Impresariat w działalności artystycznej, Reklama
i marketing, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne, breloki
do kluczy, pióra i długopisy, parasole, teczki, torby, torebki,
kubki, odzież taneczna, kostiumy taneczne, buty do tańca,
odzież, topy [odzież], t-shirty z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, kurtki, płaszcze przeciwdeszczowe,
bluzki, koszule, spodnie, spódnice, sukienki damskie, ubrania
codzienne, czapki [nakrycia głowy], obuwie, smycze [paski]
do noszenia, dekoracyjne akcesoria do włosów, broszki [dodatki do ubrań], aplikacje [pasmanteria], hafty do odzieży,
łaty przyklejane na gorąco, plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, ozdoby do ubrań, ozdobne zawieszki
do telefonów komórkowych, 41 Organizowanie warsztatów,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prezentacja pokazów
tanecznych, Imprezy taneczne, Organizowanie pokazów
tanecznych, Rozrywka w postaci występów tanecznych,
Nauka tańca, Udzielanie lekcji tańca, Szkoły tańca, Produkcja
pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy,
Nauka śpiewu, Zajęcia ze śpiewu, Usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, Organizowanie przedstawień,
Przedstawienia muzyczne, Produkcja przedstawień, Przedstawienia teatralne, Organizacja i prezentacja przedstawień
na żywo, Organizowanie konkursów artystycznych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Instruktaż w zakresie gimnastyki, Nauka gimnastyki, Organizowanie pokazów
gimnastycznych, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie
zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Rozrywka w postaci występów gimnastycznych, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Muzyczne widowiska sceniczne
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie,
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Produkcja
spektakli scenicznych, Produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy piosenkarzy, Usługi występów grup
muzycznych na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie,
Organizowanie obozów sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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525903
(220) 2021 03 10
GÓRSKI JAN CAR STYLING, Uhryń
(znak słowno-graficzny)
CAR STYLING

(531) 27.05.01, 03.07.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty do: pielęgnacji, czyszczenia, polerowania, mycia pojazdów, 35 Prezentowanie towarów,
sprzedaż pojazdów w tym samochodów, części pojazdów,
akcesoriów samochodowych, odzieży, narzędzi do naprawy
pojazdów, preparatów do pielęgnacji, czyszczenia, polerowania, mycia pojazdów, sprzedaż paliwa, profesjonalnych
urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie wszelkiego
typu myjni pojazdów i stacji paliw, pośrednictwo handlowe,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, reprezentowanie interesów
podmiotów trzecich, usługi rozpowszechniania informacji
handlowych, wynajem miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej dla warsztatów samochodowych,
stacji obsługi pojazdów, sklepów samochodowych, myjni,
stacji benzynowych, Pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,
37 Obsługa i naprawa pojazdów, usługi przeglądu pojazdów,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi mycia, czyszczenia i pielęgnacji samochodów, bieżnikowanie i naprawa opon, pomoc
techniczna w zakresie montażu części samochodowych,
informacja o naprawach, usługi stacji benzynowych, usługi punktów ładowania pojazdów, diagnostyka pojazdów,
41 Organizowanie i prowadzenie imprez promocyjnych,
rozrywkowych i edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie motoryzacji w tym obsługi
i naprawy pojazdów, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, Usługi publikacji elektronicznej on-line, Doradztwo zawodowe.
525933
(220) 2021 03 11
EVENTX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) eventX.pl

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(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 konferencji, wystaw i konkursów,
Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier
wideo, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biblioteki, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Centra rozrywki, Hazard, Degustacje win [usługi rozrywkowe], Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie
informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji
na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie programów
telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą
radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fantasy sports, Gry losowe, Impresariat artystyczny,
Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, Informacje o rekreacji, Jaskinie udostępniane publicznie, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Kina, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Malowanie portretów, Malowanie twarzy, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Nocne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Obsługa bibliotek, Obsługa gości
na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal tanecznych, Obsługa studia filmowego, Odgrywanie roli clowna, Ogrody
udostępniane publicznie, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach
letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja
i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przepro-
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wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja konkursów piękności, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon,
Organizacja pokazów jazdy na łyżwach, Organizacja przyjęć,
Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja
webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych
z filmami wideo, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z telewizją, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych,
Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych,
Organizowanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie loterii,
Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie pokazów lotniczych, Organizowanie pokazów psów, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów
kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, Organizowanie rozrywki,
Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli
rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie zajęć
rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Oświetlenie sceniczne
do celów rozrywkowych, Pisanie piosenek, Place zabaw dla
dzieci na stacjach benzynowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów filmów, Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie
specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Poka-

Nr ZT26/2021

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zy filmowe, Pokazy konne, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy
psów, Pokazy rodeo, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy tańca
mężczyzn, Pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, Pokazy zwierząt, Prezentacja dzieł teatralnych,
Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja pokazów jazdy na wrotkach, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych
na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja programów telewizyjnych na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, Produkcja przedstawień, Produkcja
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja teleturniejów telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych,
Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie festiwali filmowych,
Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konkursów piękności, Prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, Prowadzenie występów rozrywkowych
w postaci sztuk scenicznych, Przedstawienia objazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów piękności, Przeprowadzanie wycieczek z przewodnikiem po jaskiniach do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek
z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, Przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, Przesłuchania do telewizyjnych konkursów talentów, Przygotowywania programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie efektów
specjalnych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, Przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, Przygotowywanie programów rozrywkowych dla kin, Przygotowywanie serwisów informacyjnych
do emisji, Przygotowywanie serwisów informacyjnych dla
kin, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, Radiowe programy rozrywkowe,
Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka, Rozrywka dostarczana
przez telewizję kablową, Rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, Rozrywka filmowa, Rozrywka (Informacja o -), Rozrywka interaktywna, Rozrywka interaktywna on-line, Rozrywka on-line, Rozrywka podczas przerw w trakcie
imprez sportowych, Rozrywka przez telefon w postaci
uprzednio nagranych wiadomości o zabarwieniu erotycznym, Rozrywka świadczona za pośrednictwem światowej
sieci komunikacyjnej, Rozrywka teatralna, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Rozrywka w formie pokazów
mody, Rozrywka w formie pokazów laserowych, Rozrywka
w formie programów telewizyjnych (Udostępnianie -), Rozrywka w formie telewizyjnych programów informacyjnych,
Rozrywka w postaci festiwalu etnicznego, Rozrywka w postaci konkursów ortograficznych, Rozrywka w postaci konkursów piękności, Rozrywka w postaci przedstawień objaz-
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dowych, Rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, Rozrywka w postaci toczących się programów telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, Rozrywka w postaci toczących się teleturniejów, Rozrywka w postaci zawodów
w rzucaniu toporem, Rozrywka z udziałem muzyki, Rozrywka
za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, Rozrywka
za pośrednictwem telefonu, Rozrywka za pośrednictwem
telewizji IP, Rozrywka związana z degustacją wina, Seriale
nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Śpiew
chórów gospel, Sport i fitness, Sporządzanie napisów [np.
do filmów], Studia filmowe, Studia tańca, Świadczenie usług
rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie
usług rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Świadczenie
usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo,
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie
usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Świadczenie usług
w zakresie karaoke, Świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Teleturnieje, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników
w grach przez witrynę internetową, Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji on-line związanych
z mediami audiowizualnymi, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, Udostępnianie informacji na temat rozrywki
za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie instrukcji do gry planszowej Go, Udostępnianie klubowych
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów
i sprzętu teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu do tańca,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego,
Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego lub
teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla
dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów,
widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinematograficznego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje brydżowe,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby przedstawień
sztuki widowiskowej, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w paintball, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w gry planszowe go, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w shogi, Udostępnianie obiektów kinowych, Udostępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie
obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci,
Udostępnianie on-line recenzji książek, Udostępnianie pomieszczeń przystosowanych do celów rozrywkowych, Udo-
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stępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie programów teatralnych, Udostępnianie przejazdów
kolejką tyrolską w celach rozrywkowych, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci lig fantasy sports, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci programów typu teleturnieje, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci turniejów gier, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą
internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony
internetowej, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem
podkastów, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia,
Udostępnianie salonów go lub shogi, Udostępnianie salonów madżong, Udostępnianie salonów pachinko [japońska
gra automatowa], Udostępnianie salonów z automatami
do gier, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie
sprzętu i obiektów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu
rekreacyjnego, Udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw
dla zwierząt domowych, Udostępnianie treści audio
on-line nie do pobrania, Udostępnianie urządzeń do karaoke, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, Udostępnianie
zdjęć on-line nie do pobrania, Udostępnianie zewnętrznych
obiektów i sprzętu do gry w paintball, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywek on-line z internetowych baz danych,
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji
dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line,
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji
na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki,
Układanie rozkładu programów telewizji kablowej [planowanie], Usługi agencji rezerwujących miejsca na przedstawienia
teatralne, Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek
[wypożyczanie książek], Usługi centrów rozrywki na obozach
wakacyjnych, Usługi dekorowania balonami, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi dotyczące zapewniania rozrywki na statkach wycieczkowych, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi
dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelancerów, Usługi elektronicznych przewodników po programach, Usługi galerii
sztuki, Usługi galerii sztuki świadczone on-line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi gier, Usługi informacji o rekreacji, Usługi informacji o rozrywce, Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi informacyjne związane
z rozrywką, Usługi kabaretowe, Usługi kinowe, Usługi klubów
[dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów
towarzyskich do celów rozrywkowych, Usługi klubowe [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usługi malowania artystycznego murali, Usługi miksowania muzyki, Usługi mistrzów ceremonii, Usługi ośrodka dla
osób zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych],
Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi
planowania przyjęć, Usługi pokazów filmowych, Usługi po-
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kazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych,
Usługi prezenterów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi prowadzenia rozmów telefonicznych w celach rozrywkowych, Usługi przewodników po programach telewizyjnych, Usługi radia internetowego w zakresie rozrywki, Usługi radiowe w zakresie
zapewniania powtórki materiałów edukacyjnych, Usługi rekreacyjne, Usługi rekreacyjne dla osób starszych, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dopasowywania użytkowników z nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe,
Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne,
Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe
ośrodków wczasowych, Usługi rozrywkowe świadczone
przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe świadczone przez telefon, Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, Usługi
rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe
świadczone przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone
w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach
rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez
sportowych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe telewizji przemysłowej, Usługi rozrywkowe
udostępniane dzięki strumieniom on-line, Usługi rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, Usługi rozrywkowe
w formie wideo, Usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych
programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w postaci
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów,
Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe
w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci organizacji społecznych
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup
muzycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe zapewniane przez telewizję, Usługi
rozrywkowe związane z automatami do gry, Usługi rozrywkowe związane z kwizami, Usługi rozrywkowe związane
z konkursami, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi studiów
filmowych, Usługi świadczone przez biblioteki, Usługi świadczone przez bary karaoke, Usługi świadczone przez kluby
rozrywkowe, Usługi świadczone przez telefon dotyczące informacji o wyścigach, Usługi szkół [edukacja], Usługi teatrów
rewiowych, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
imprez, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji
wydarzeń, Usługi w zakresie fanklubów, Usługi w zakresie
fanklubów (rozrywka), Usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w zakresie
gier wojennych, Usługi w zakresie klubów tańca, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie kultury,
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi
w zakresie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie organizo-
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wania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi
w zakresie rekreacji, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Usługi w zakresie
rozrywki popularnej, Usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej rozrywki, Usługi wideobiblioteki, Usługi związane z dyskotekami, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska rewiowo-kabaretowe, Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Wypożyczanie książek z bibliotek, Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, Wystawianie produkcji
w zakresie lekkiej rozrywki, Wystawy zwierząt, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie dmuchanych
domów do skakania do celów rekreacyjnych, Zapewnianie
gier, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym
powietrzu, Zapewnianie obiektów treningowych do biegów
z przeszkodami, Zapewnianie rankingów użytkowników
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rozrywki on-line, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć
rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych,
42 Rozwój sprzętu komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
Administracja serwerów, Administracja serwerami pocztowymi, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, Analizy komputerowe, Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Badania technologiczne dotyczące komputerów,
Badania w dziedzinie komputerów, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Inżynieria komputerowa, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Obsługiwanie wyszukiwarek, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych on-line na rzecz osób trzecich, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie
systemów przechowywania 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, wy-
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prowadzania, 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, Projektowanie systemów
magazynowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie urządzeń
do przetwarzania danych, 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, Usługi migracji danych, Usługi
konfiguracji sieci komputerowych, Usługi komputerowe
do analizy danych, 43 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, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
Wynajmowanie kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Leasing mebli biurowych, Wynajem
chodników i dywaników, Wynajem ekspresów do kawy, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające, Wynajem kuchenek, Wynajem lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem nieelektrycznych płytek
grzewczych, Wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych, Wynajem urządzeń oświetleniowych do dekoracji obiektów prywatnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajem wiklinowych koszy plażowych, Wynajem
zastaw stołowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych,
Wynajem zlewozmywaków kuchennych do użytku komercyjnego, Wypożyczanie automatów do napojów, Wynajmowanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie blatów
kuchennych, Wypożyczanie dekoracyjnych obić ściennych
do hoteli, Wypożyczanie domowych urządzeń oświetleniowych, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie dystrybutorów wody, Wypożyczanie dywanów, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, Wypożyczanie fontann czekoladowych, Wypożyczanie elektrycznych płyt
grzejnych do celów domowych, Wypożyczanie fontann
z napojami, Wypożyczanie koców, Wypożyczanie kołder,
Wypożyczanie krzeseł do wnętrz, Wypożyczanie krzeseł
i stołów, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, Wypożyczanie kuchenek mikrofalowych
do użytku domowego, Wypożyczanie łóżek, Wypożyczanie
maszyn do waty cukrowej, Wypożyczanie mat, Wypożyczanie mat do wnętrz, Wypożyczanie materacy futon, Wypożyczanie mebli, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, Wypożyczanie mebli dla hoteli, Wypożyczanie
mebli na konferencje, Wypożyczanie mebli na prezentacje,
Wypożyczanie mebli na wystawy, Wypożyczanie naczyń,
Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypożyczanie oświetlenia do wnętrz, Wypożyczanie podgrzewaczy do potraw, Wypożyczanie poduszek, Wypożyczanie pokryć podłogowych
do hoteli, Wypożyczanie przyborów kuchennych, Wypożyczanie ręczników do hoteli, Wypożyczanie stołów do wnętrz,
Wypożyczanie szklanych naczyń, Wypożyczanie sztućców,
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Wypożyczanie tosterów elektrycznych do celów domowych,
Wypożyczanie umeblowania, Wypożyczanie urządzeń
do gotowania, Wypożyczanie urządzeń do popcornu, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, Wypożyczanie wykładzin
podłogowych, Wypożyczanie wyposażenia meblowego,
Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie zasłon do hoteli, Wypożyczanie zlewozmywaków kuchennych do celów domowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

526061
(220) 2021 03 15
WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia
(znak słowno-graficzny)
REZERWAT PRZYGODY

(531)

01.01.03, 01.03.06, 06.01.02, 05.01.01, 05.01.10, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów],
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(210)
(731)
(540)
(540)

526084
(220) 2021 03 15
KORYCKI PAWEŁ KANO, Iwiny
(znak słowno-graficzny)
świeża sprawa SMOOTHIE

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające.
526220
(220) 2021 03 17
ALBIN DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ATUT, Złotów
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIAT OZE BY DARIUSZ ALBIN
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły sło(210)
(731)
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neczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 37 Instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
526225
(220) 2021 03 17
ALBIN DARIUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
ATUT, Złotów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT OZE BY DARIUSZ ALBIN
(210)
(731)

(531)

01.05.01, 01.05.10, 01.05.11, 01.05.12, 27.05.01, 29.01.15,
05.01.16
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania
promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 37 Instalacja ogniw
i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(210) 526234
(220) 2021 03 17
(731) LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, Monachium, DE
(540) (znak słowny)
(540) Oktoberfest
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, jaja, mleko
i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Wędliny, konserwowane ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa w puszkach,
Frytki, Przetworzone orzechy, Konfitury, Galaretki, Konserwy
rybne i mięsne, Ser, 30 Kawa, herbata, kakao, chleb, ciasta
i wyroby cukiernicze, Lody, Miód, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy korzenne, prażone migdały, Sosy owocowe, 31 Świeże owoce i warzywa, Żywe rośliny i naturalne
kwiaty, 32 Piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje
bezalkoholowe, Syropy i proszki do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Napoje izotoniczne, Piwo bezalkoholowe,
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 41 Organizowanie festynów ludowych (rozrywka), Organizowanie rozrywek
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ludowych, Rozrywka, organizowanie loterii i konkursów, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi w zakresie zakładów bukmacherskich i gier hazardowych, Działalność sportowa i kulturalna, Produkcja, prezentacja, dystrybucja sieciowa (publikacja) i/lub wypożyczanie filmów, nagrań dźwiękowych
i wideo, Produkcja i/lub wypożyczanie interaktywnych treści
edukacyjnych i rozrywkowych, interaktywnych płyt CD, DVD,
minidysków, płyt CD-ROM i gier komputerowych, Relacjonowanie w radiu i telewizji, Rezerwacja biletów, Rozrywka
interaktywna, Gry hazardowe on-line, Udostępnianie gier
za pośrednictwem internetu lub elektronicznych urządzeń
do komunikacji bezprzewodowej, Publikowanie książek, Publikowanie elektronicznych książek i czasopism on-line, Produkcja taśm audio i wideo, Informacje dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Wszystkie wyżej
wymienione usługi w klasie 41 związane z festynami ludowymi, 43 Zaopatrywanie w żywność i napoje, Prowadzenie
restauracji, restauracji całodobowych i bary szybkiej obsługi,
Usługi kateringowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

526318
(220) 2021 03 19
KOTWICA KRZYSZTOF MEETFIT, Kielce
(znak słowno-graficzny)
MEETFIT STUDIO TRENINGOWE

ningi zdrowotne i treningi fitness, Trenowanie, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej, Udostępnianie
obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
Udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych,
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi
za pośrednictwem strony internetowej on-line, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi fitness klubów, Usługi
klubów sportowych, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], Usługi ośrodków sprawności fizycznej,
Usługi siłowni, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym,
Usługi siłowni związane z kulturystyką, Usługi sportowe,
Zawody sportowe (Organizowanie -), Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Usługi
w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi
treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Usługi trenerskie w zakresie sportu,
Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie, Usługi trenerów osobistych, Usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej], Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness].
(210)
(731)
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja sportowa, Fitness kluby, Doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych,
Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Instruktaż w zakresie
treningu kondycyjnego, Kultura fizyczna, Kursy szkoleniowe
dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Obozy sportowe
(Organizowanie -), Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja imprez i konkursów sportowych,
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie lokalnych
wydarzeń sportowych, Organizowanie turniejów, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Prowadzenie
ośrodków sprawności fizycznej, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Prowadzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć
poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie zawodów
sportowych, Świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenie w zakresie ćwiczeń
grupowych, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Tre-
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526331
(220) 2021 03 19
MAKUCH MARCIN, Łódź
(znak słowno-graficzny)
e Elmot

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Części do rozruszników, 12 Części do rozruszników pojazdów lądowych.
526392
(220) 2021 03 19
CLAUDIUS GALEN MEDICA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehabilika centrum rehabilitacji i medycyny wieku
dojrzałego

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
526523
(220) 2021 04 30
MOTHER EARTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(210)
(731)
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(540) manu natu

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.11.12, 29.01.03
(510), (511) 3 Mydło w kostce, Mydło w płynie, Szampony,
Odżywka do włosów, Sole do kąpieli, Masło do ciała, Balsam
do ust, Masło do tatuażu, Kremy, Serum do twarzy, Hydrolaty,
Balsam do ciała.
526557
(220) 2021 03 23
FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC,
Opole
(540) (znak słowny)
(540) CanFarMed
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły medyczne i weterynaryjne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne,
10 Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Aparaty
do ochrony słuchu, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Artykuły do karmienia i smoczki, Meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Protezy i sztuczne implanty,
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia ułatwiające
przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Gadżety erotyczne, Ochraniacze na uszy, 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa
i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody
istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka
nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne
dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych,
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi
pielęgnacyjne -), Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne -).
(210)
(731)

526609
(220) 2021 03 24
DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESIGN

(210)
(731)

Nr ZT26/2021

(531) 27.05.01, 27.01.02, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania
działalności gospodarczej i zarządzania nią, Doradztwo biznesowe, Księgowość, Rachunkowość, Doradztwo podatkowe
w zakresie rachunkowości, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Analizy kosztów i korzyści, Zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, Rekrutacja personelu, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi w zakresie
pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników,
36 Zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi, Zarządzanie finansami, Zarządzanie majątkiem, Administrowanie
finansami i inwestycjami, Doradztwo finansowe i inwestycyjne, Wyceny i analizy finansowe, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Zarządzanie nieruchomościami,
Administrowanie nieruchomościami, 42 Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi
w zakresie pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania
komputerowego, Udostępnianie pomocy technicznej dla użytkowników programów komputerowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie, projektowanie
i opracowywanie elektronicznych baz danych, Usługi składowania danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie komputerowych
sieci bezprzewodowych, Usługi inżynieryjne, Projektowanie
graficzne, Usługi w zakresie projektowania produktów.
(210) 526641
(220) 2021 03 25
(731) ENGEL WOLFGANG, Battenberg/Eder, DE
(540) (znak słowny)
(540) minileiste
(510), (511) 6 Materiały budowlane i elementy budowlane z metalu, w szczególności z aluminium, w tym maskujące listwy do podłóg, profile wykończeniowe do podłóg,
profile krawędziowe do podłóg i listwy przypodłogowe,
19 Materiały budowlane i elementy budowlane z drewna,
imitacji drewna i tworzyw sztucznych, w tym maskujące listwy do podłóg, profile wykończeniowe do podłóg, profile
krawędziowe do podłóg i listwy przypodłogowe.
526647
(220) 2021 03 24
EKOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekos POZNAŃ

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 39 Przewożenie odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów.
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(210)
(731)

526648
(220) 2021 03 24
EKOS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) EKOS
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 39 Przewożenie odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów.

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

526665
(220) 2021 03 25
DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osieczany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIECZANY DOM SENIORA PARK

(531) 26.03.04, 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 Szyby przednie pojazdów, szyby, szyberdachy, lusterka, wszystkie do pojazdów w tym pojazdów
drogowych, pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów
wodnych i pojazdów lotniczych, 21 Szkło na szyby pojazdów w tym szkło na szyby pojazdów drogowych, pociągów
i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych i pojazdów lotniczych, Szkło nieprzetworzone i szkło półprzetworzone,
inne niż do użytku w budownictwie, Wyroby szklane, Szkło
do lamp pojazdów, Włókno szklane do produkcji w formie
arkuszy (nie do celów włókienniczych) oraz w formie bloków
i prętów, Nieelektryczne narzędzia i materiały do czyszczenia zawarte w klasie 21, 37 Instalacja szyb przednich pojazdów, produktów ze szkła i produktów odblaskowych, szyb,
szklanych elementów nadwozia, alarmów, systemów dźwiękowych i części i akcesoriów do pojazdów w tym pojazdów
drogowych, pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów
wodnych i pojazdów lotniczych, Konserwacja i naprawy elementów szklanych pojazdów w tym pojazdów drogowych,
pociągów i pojazdów szynowych, pojazdów wodnych i pojazdów lotniczych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie wymienionych usług, 42 Usługi kalibracji, Usługi kalibracji
w zakresie urządzeń elektronicznych, Kalibrowanie przyrządów i maszyn, Kalibracja zaawansowanych systemów
wspomagania kierowcy (ADAS), 45 Usługi licencjonowania,
Licencjonowanie patentów, znaków towarowych, technologii, oprogramowania komputerowego, Licencjonowanie
materiałów drukowanych i koncepcji franczyzowych.

(210)
(731)

(531) 05.03.05, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 42 Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.
526768
(220) 2021 03 26
LATOSZYN ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latoszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LATOSZYN ZDRÓJ 1850

(210)
(731)

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 3 Kremy korygujące, Kremy nawilżające, Krem
bazowy, Kremy kosmetyczne, Krem do twarzy, Kremy ujędrniające skórę, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy do skóry, Zapachowe kremy do ciała, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, Kremy do twarzy i ciała, Kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do odżywiania skóry
do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream],
inny niż do celów medycznych, Sole do kąpieli, Mydła i żele,
32 Woda, Woda źródlana, Woda mineralna, 44 Usługi kuracji
uzdrowiskowych, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko
[spa], Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii.

526835
(220) 2021 03 29
Belron International Limited, Egham, GB
(znak słowno-graficzny)
AUTOGLASS PARTNER

526930
(220) 2021 03 31
SZWEDEK KAROL GORDY, Gostyń
(znak słowno-graficzny)
KMbaby

(531) 12.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 20 Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa],
Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa].
(210)
(731)
(540)
(540)

526938
(220) 2021 03 31
WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(znak słowno-graficzny)
DUET PEŁEN SMAKU!
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(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Musztardy, Musztardy smakowe, Sosy na bazie musztardy, Majonezy, Majonezy smakowe, Sosy na bazie
majonezu.
526943
(220) 2021 03 31
EUROMEDIA T.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JEDEN Z DZIESIĘCIU
(510), (511) 9 Filmy wideo, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, na płytach CD lub
DVD, na dyskach SSD oraz dyskach USB, Zapisane nośniki
obrazu i dźwięku, Urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Zapisane pliki
danych, Filmy i programy telewizyjne do pobrania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, Grafiki do pobrania
zawierające zestawy obrazów cyfrowych i ikon do użytku
na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych, Filmy
i programy telewizyjne do pobrania, Audiobooki, Dzwonki
i nagrania dźwiękowe do pobrania, Nagrania audio i wizualne, Nagrania muzyczne, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje mobilne do pobrania, Oprogramowanie
do gier wideo, Oprogramowanie do gier komputerowych,
Interaktywne programy do gier wideo, Płyty CD, DVD, blue
ray, Dyski flash USB, Dyski SSD, Pokrowce i etui ochronne
na urządzenia elektroniczne, mianowicie komputery, tablety,
telefony komórkowe, Ochronne osłony ekranu wyświetlacza,
35 Reklama, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie reklam, Usługi w zakresie reklamy: organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji
pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi merchandisingu, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego,
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, dysków SSD, dysków
USB w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych
odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier
komputerowych, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki,
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki,
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe,
flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki,
kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki,
latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje,
organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił(210)
(731)
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ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki,
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery,
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki,
zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Transmisja programów telewizyjnych, Usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, Transmisja treści audio i wideo na żądanie,
Streaming treści audio i wizualnych, Rozpowszechnianie
programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych,
multimedialnych (tekstów i/lub obrazów (stałych lub animowanych) i/lub dźwięków muzycznych lub innych, dzwonków) do celów interaktywnych lub innych, Usługi w zakresie
zdalnego pobierania filmów i innych programów audio i audio-wideo, Emisja filmów i programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą
[pay-per-view], Usługi nadawania programów oraz selekcji
kanałów telewizyjnych, Transfer strumieniowy danych, Przesyłanie sekwencji wideo na żywo lub na życzenie, Transmisja dźwięków i obrazów drogą satelitarną lub za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Transmisja publikacji
elektronicznych on-line, Rozpowszechnianie treści audio,
wideo i multimedialnych strumieniowo lub w inny sposób,
w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych,
radia, telewizji, drogą kablową, światłowodową i satelitarną,
Wynajem czasu dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Usługi transmisji wideo na żądanie, Udostępnianie forum on-line,
gdzie użytkownicy mogą umieszczać oceny, recenzje oraz
rekomendacje na temat filmów i programów telewizyjnych
oraz na temat wydarzeń i imprez w dziedzinie rozrywki i edukacji, 41 Produkcja teleturniejów telewizyjnych, Produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
telewizyjnych, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Udostępnianie
on-line usług edukacyjnych i rozrywkowych, w systemie
telewizji interaktywnej, Udostępnianie on-line treści audio,
wideo i multimedialnych nie do pobrania, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi organizacji
i produkcji teleturniejów, nagrań filmowych, dźwiękowych,
Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Usługi wynajmowania
studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Montaż filmów, programów
radiowych i telewizyjnych, Wypożyczanie filmów do kin,
Dystrybucja filmów, Usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi organizacji imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
Usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły
muzyczne, wesołe miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów,
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, Reżyseria widowisk muzycznych, Impresariat artystyczny, Usługi agencyjne w zakresie rozrywki,
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Usługi szkoleniowe dotyczące przemysłu filmowego i telewizyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów,
Przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych.
527047
(220) 2021 04 06
VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UpRiver by Vonder
(510), (511) 35 Usługi doradcze dotyczące organizacji działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych,
inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości
gruntowych pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Wynajem i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami
mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni
mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie
i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, Finansowe
usługi doradcze i konsultingowe, 37 Usługi w zakresie nadzoru
budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych obiektów,
wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, Usługi deweloperskie polegające na zabudowie nieruchomości gruntowych,
39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Usługi
związane z parkowaniem samochodów, Wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 42 Usługi konsultacyjne
dotyczące architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Projektowanie budowlane, Miernictwo [pomiary], Pomiary geodezyjne, Poszukiwania geologiczne, Usługi inżynieryjne, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania techniczne, Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo
w zakresie oszczędności energii, Badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, Usługi kontroli jakości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajem
zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży
i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(210)
(731)

527051
(220) 2021 04 06
VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UpTown by Vonder
(510), (511) 35 Usługi doradcze dotyczące organizacji
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
(210)
(731)
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budowlanych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji
kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, Usługi
deweloperskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu wzajemnego funduszu inwestycyjnego,
pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych pod inwestycje
budowlane i ich sprzedaży, Wynajem i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej
i handlowej, usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie
wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Usługi w zakresie zarządzania i wyceny
nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej,
powierzchni handlowej i usługowej, Zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, Finansowe
usługi doradcze i konsultingowe, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach
usług deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych
obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, naprawy wyposażenia, Usługi
deweloperskie polegające na zabudowie nieruchomości
gruntowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, Usługi związane z parkowaniem samochodów,
Wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych,
42 Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Projektowanie budowlane, Miernictwo [pomiary], Pomiary geodezyjne, Poszukiwania geologiczne, Usługi inżynieryjne, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania techniczne,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie
oszczędności energii, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Usługi kontroli jakości, 43 Tymczasowe
zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi,
45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu,
sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
527053
(220) 2021 04 06
VONDER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) UpRiver
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi.
(210)
(731)

527159
(220) 2021 03 30
BRIDGE 2 FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DISSOLVE FESTIVAL

(210)
(731)
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(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 28 Śmieszne gadżety na imprezy,
32 Napoje bezalkoholowe, 41 Organizowanie i prowadzenie
koncertów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Planowanie przyjęć [rozrywka], Usługi agencji dystrybucji
biletów [rozrywka], Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi parków rozrywki,
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka].
527232
(220) 2021 04 02
MACKE-EJCHART MARTA SHORTLIST CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CMO SUMMIT BY SHORTLIST
(210)
(731)
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kresie strategii komunikacji PR i w reklamie, badania rynkowe i usługi marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Badania rynkowe,
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, udzielanie pomocy
w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżowymi
(biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie
i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów
(edukacja lub rozrywka), Usługi wydawnicze, Organizowanie,
prowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu wiedzy nt. marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie konkursów
z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk
biznesowych, Organizowanie forum marketingu i biznesu
dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy
w zakresie zarządzania, 45 Doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe.
527293
(220) 2021 04 02
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

(531)

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

527263
(220) 2021 04 02
MACKE-EJCHART MARTA SHORTLIST CONSULTING,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CMO SUMMIT BY SHORTLIST
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne,
Zeszyty, notatniki, druki, publikacje, publikacje drukowane,
katalogi, raporty, książki, 35 Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie dobrych praktyk biznesowych poprzez
tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych
promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania
zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, Doradztwo w za-

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych
i ich stopów, Folia aluminiowa laminowana papierem, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Wsporniki metalowe dla
budownictwa, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budynki będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, Budynki o szkielecie metalowym, Konstrukcje budowlane z metalu, Markizorolety z metalu, Metalowe instalacje ścian kurtynowych, Metalowe klatki
schodowe do budynków, Metalowe konstrukcje, Metalowe
kratownice przestrzenne, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe szyny okienne, Metalowe, strukturalne
ramy budowlane, Modułowe konstrukcje metalowe, Przenośne
osłony metalowe, Przenośne struktury metalowe, Ruchome
ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Ściany kurtynowe z metalu,
Ściany ruchome wykonane z metalu, Ściany z metalu, Szkielety
konstrukcyjne metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje],
Aluminiowe materiały uszczelniające do krycia dachów, Aluminiowe powłoki do fasad, Aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych, Architektoniczne
produkty metalowe do użytku w budownictwie, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, Dekoracyjne profile metalowe, Elementy z wyciskanego aluminium, Fasady metalowe,
Kształtowniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane
metalowe dla budownictwa, Materiał do pokrywania dachów
z metalu, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe dla budownictwa, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe
elementy dachowe, Metalowe elementy do fasad budynków,
Metalowe elementy fasadowe, Metalowe elewacje ścienne,
Metalowe komponenty do budowy fasad, Metalowe materiały
budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe materiały zbrojeniowe, Metalowe
okładziny do fasad, Metalowe okładziny elewacyjne, Metalowe
okładziny ścian wewnętrznych, Metalowe panele okładzinowe,

09.01.01, 09.01.06, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.01, 29.01.08
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały konferencyjne,
Zeszyty, notatniki, druki, publikacje, publikacje drukowane,
katalogi, raporty, książki, 35 Doradztwo w zakresie zarządzania, Promowanie dobrych praktyk biznesowych poprzez
tworzenie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych
promujących innowacje z zakresu marketingu, zarządzania
zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie strategii komunikacji PR i w reklamie, badania rynkowe i usługi marketingowe, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Badania rynkowe,
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Udzielanie pomocy
w nawiązywaniu współpracy z organizacjami branżowymi
(biznes, marketing, reklama), 41 Organizowanie, prowadzenie
i obsługa seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, forum, spotkań, warsztatów, szkoleń, konkursów
(edukacja lub rozrywka), Usługi wydawnicze, Organizowanie,
prowadzenie i obsługa szkoleń z zakresu wiedzy nt. marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk biznesowych, Organizowanie konkursów
z zakresu osiągnięć w dziedzinach marketingu, strategii komunikacyjnych w PR i reklamie, badań rynkowych, praktyk
biznesowych, Organizowanie forum marketingu i biznesu
dotyczącego wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy
w zakresie zarządzania, 45 Doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe.
(210)
(731)
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Metalowe panele ścianek działowych, Metalowe, modułowe,
przenośne elementy budowlane, Metalowe pokrycia dachów,
Metalowe pokrycia ścienne do budownictwa, Metalowe profile
wyciskane, Metalowe płyty pokrywowe, Metalowe, termoizolowane konstrukcje fasadowe o podwójnej izolacji, Mocowania
z metali do szkła, Oblicówka aluminiowa, Okładziny metalowe
do użytku w budownictwie, Panele konstrukcyjne metalowe,
Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płyty metalowe
na pokrycia ścian, Podpory aluminiowe do paneli, Profile metalowe do celów termoizolacyjnych, Płyty ścienne okładzinowe
z metalu, Rynny aluminiowe, Ścianki działowe (metalowe), inne
niż meble, Sufity podwieszane z metalu, Termoizolowane profile metalowe, Ukształtowane części metalowe, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Oszklone panele [ramy metalowe] do użytku w budownictwie, Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Akcesoria metalowe do okien, Aluminiowe ramy do okien przesuwnych, Drzwi aluminiowe, Drzwi
i okna metalowe, Elementy drzwiowe metalowe, Markizy metalowe, Metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe elementy drzwi, Metalowe fasady okienne, Metalowe
okna dachowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Metalowe
ościeżnice okienne, Metalowe prowadnice do ram okiennych,
Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, Metalowe
rolki do okien, Metalowe rygle do zasuw okiennych, Metalowe
sznury do żaluzji, Metalowe słupki okienne, Metalowe uszczelki
do drzwi, Metalowe uszczelnienia okienne, Metalowe zasuwnice okienne, Metalowe zasuwy do zamykania drzwi, Metalowe
zespoły do szyb podwójnych, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowe żaluzjowe zespoły okienne, Odrzwia metalowe, Okiennice
metalowe, Okna aluminiowe, Okna metalowe, Okna żaluzjowe
metalowe, Ościeżnice metalowe, Oszklone drzwi metalowe, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Profile z metalu
na drzwi, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Rolety
metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rygle okienne metalowe, Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Żaluzje zwijane metalowe, Zawiasy metalowe do drzwi, Zawiasy z metalu do okien, Metalowe
materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Aluminium i jego stopy, Blacha aluminiowa, Dyski aluminiowe, Folia aluminiowa, Folie metalowe, Płyty aluminiowe,
19 Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drzwi
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi
szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne,
niemetalowe, Fasady okien (niemetalowe), Kolorowe szkło
okienne, Modyfikowane szkło okienne [do budownictwa], Moskitiery (Niemetalowe -) do okien, Moskitiery (Niemetalowe -)
na drzwi, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Niemetalowe
ościeżnice do okien, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych,
Niemetalowe ramy do okien szklanych, Niemetalowe zespoły
okien żaluzjowych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Okiennice niemetalowe, Okiennice z tworzyw sztucznych, Okna
przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna żaluzjowe niemetalowe, Panele szklane, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], nie z metalu lub tkanin, Ramy okienne z drewna z powłoką aluminiową, Ramy okienne z tworzyw sztucznych,
Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety do użytku
zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Rolety zewnętrzne
do okien (Niemetalowe -), Szkło pławione [szkło płaskie typu float] do celów budowlanych, Szkło termoizolacyjne do użytku
w budownictwie, Winylowe drzwi przesuwne, Zewnętrzne
drzwi, niemetalowe, Żaluzje anty włamaniowe z materiałów
niemetalowych, Żaluzje z poziomych listewek [zewnętrzne]
nie z metalu lub tkanin, Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
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downictwa, Niemetalowe modułowe elementy budowlane,
Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Pergole niemetalowe, Ścianki działowe niemetalowe, Ściany osłonowe
z materiałów niemetalowych, Ściany ruchome z materiałów niemetalowych, Wiaty autobusowe [konstrukcje] zrobione z materiałów niemetalowych, Wiaty do ochrony przed deszczem
(Niemetalowe -), Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Bloki szklane do budownictwa, Części budowlane (Niemetalowe -), Deskowanie budowlane niemetalowe, Elementy fasad
z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne fasad
z materiałów niemetalowych, Elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, Elementy konstrukcyjne ze szkła, Elementy
szklane do paneli budowlanych, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Elementy ze szkła do szklenia, Fasady
z materiałów niemetalowych, Laminaty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Listwy niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały niemetalowe do celów
konstrukcyjnych, Materiały okładzinowe (Niemetalowe -), Niemetalowe elementy konstrukcyjne do użytku w budownictwie,
Niemetalowe przemysłowe elementy konstrukcyjne, Ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały nie z metalu, Okiennice (niemetalowe -) [zewnętrzne], Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Okładziny (Niemetalowe -)
do fasad, Panele okładzinowe z materiałów niemetalowych,
Panele okładzinowe ze szkła, Płytki szklane, Płytki szklane
do użytku w budownictwie, Płytki z tworzyw sztucznych, Płyty
ścienne niemetalowe, Płytki ścienne z tworzyw sztucznych, Płyty sufitowe, nie z metalu, Pokrycia ścienne nie z metalu, Profile
niemetalowe dla budownictwa, Profile panelowe z materiałów
niemetalowych, Ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, Szklane materiały budowlane, Szklane panele ścienne
[niemetalowa konstrukcja], Szklane ściany, Szkło budowlane,
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło odbijające
ciepło do budownictwa, Szkło piankowe do celów budowlanych, Szyby barwione [do użytku w budownictwie], Szyby laminowane [dla budownictwa], Szyby stosowane w budownictwie, Wielowarstwowe panele z tworzyw sztucznych do użytku
w budownictwie, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje zwijane (Niemetalowe -), Osłony pancerne, niemetalowe, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane ramy
okien, Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego: Drzwi
niemetalowe: Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi
wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe (Ościeżnice -)
niemetalowe, Elementy szklane do okien, Drzwi lustrzane, Niemetalowe osłony okienne, Okna winylowe, Okna witrażowe,
Panele szklane do drzwi, Szklane drzwi do budynków, Szklane
drzwi przezroczyste do budynków, Szkło okienne, Szkło okienne do użytku w budownictwie, Świetliki, nie z metalu, Budynki
niemetalowe przenośne, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych,
Okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku w budynkach, 20 Akcesoria do rolet, niemetalowe, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe, Osprzęt do oszkleń
okiennych niemetalowy, Osprzęt niemetalowy do drzwi,
Osprzęt niemetalowy do okien, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Prowadnice niemetalowe do drzwi przesuwnych,
Rolki do okien, niemetalowe, Rygle do ram okiennych, niemetalowe, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Łączniki
do okien niemetalowe, Okucia do drzwi [niemetalowe], Niemetalowe szyny do drzwi przesuwnych, Zaczepy do drzwi, niemetalowe, 22 Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Taśmy i pasy, Niemetalowe taśmy lub złącza mocujące, Pasy mocujące, inne niż metalowe, Taśmy do żaluzji, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Daszki [markizy], 35 Koncentracja różnych towarów, która umożliwia łatwy dostęp klientom kupującym w hurtowniach, sklepach lub innych punktach sprzedaży aluminio-
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wych systemów budowlanych oraz sklepów z materiałami budowlanymi z metalu lub nie z metalu, w tym systemów okienno-drzwiowych, systemów fasadowych, systemów przeciwpożarowych, żaluzji i bram, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Zapytania biznesowe, Dochodzenia biznesowe, Usługi
outsourcingowe, Reklama, Badania marketingowe, Prezentacja
towarów w mediach komunikacyjnych dla handlu detalicznego, Reklama on-line w sieci komputerowej, Wynajem przestrzeni reklamowej, Informacje i porady handlowe dla konsumentów, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
Systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
Zarządzanie biznesowe na rzecz osób trzecich, Promocja inwestycji w branży nieruchomości, w tym centrów handlowych,
hotelowych i rozrywkowych, Administracja i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Wyszukiwanie sponsorów dotyczące klubów sportowych, 37 Budowa biur, Budowa bloków
mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych
i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa
obiektów publicznych, Budowa ścian, Budowa ścian działowych we wnętrzach, Budowa ścian osłonowych, Budowanie
nieruchomości, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, Izolowanie budynków, Konstrukcja i naprawa
budynków, Konsultacje budowlane, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Nadzór budowlany, Nakładanie powłok na budynki, Nakładanie powłok ochronnych na budynki,
Usługi budowlane, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Wznoszenie budynków
i innych konstrukcji, Wznoszenie centrów handlowych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Konserwacja
i naprawa budynków, Izolacja ścian zewnętrznych, Izolacja termiczna budynków, Izolowanie budynków gotowych, Konserwacja budynków, Konserwacja i naprawa części i akcesoriów
budynków, Nadzór nad remontami budynków, Naprawa budynków, Naprawa fasad, Naprawa i izolacja połączeń okiennych,
Naprawa i konserwacja budynków biurowych, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Odnawianie i renowacja budynków, Renowacja i naprawa budynków, Specjalistyczne odnawianie budynków, Restauracja budynków, Usługi doradcze
dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów budynków, Usługi w zakresie nakładania powłok
ochronnych na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, Zbrojenie budynków, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Czyszczenie okien,
Instalacja folii okiennych, Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych,
Instalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram okiennych,
Izolacja termiczna okien, Konserwacja okien, Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa okien, Naprawa rolet okiennych, Wymiana ram okiennych, Wymiana okien,
Wstawianie szkła i wstawianie szyb.
(210)
(731)
(540)
(540)

527915
(220) 2021 04 20
ROUDA DARYA, Julianów
(znak słowno-graficzny)
MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT

Nr ZT26/2021

(531) 26.11.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Ciśnienie (regulatory-) [części maszyn], Ciśnienie
(zawory - ) [części maszyn], Filtry [części maszyn lub silników],
Łożyska [części maszyn], Pokrywy [osłony, części maszyn],
Pompy [części maszyn lub silników], Reduktory ciśnienia
[części maszyn], Regulatory [części maszyn], Pierścienie smarujące [części maszyn], Smarownice [części maszyn], Sprężyny [części maszyn], Tłoki [części maszyn lub silników], Zawory
[części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Złącza
uszczelniające (części silników), 12 Kierownice pojazdów, Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Pojazdy lądowe (korbowody do -) inne niż części silników, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, Silniki
do pojazdów lądowych, Siedzenia do pojazdów, Przekładnie
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów lądowych, Traktory, Wały napędowe do pojazdów lądowych.
527925
(220) 2021 04 22
LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Gynevag plus
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego, Lecznicze żele do ciała,
Żele nawilżające do użytku osobistego, Wyroby medyczne
nieaktywne w postaci globulek dopochwowych, Wyroby
medyczne w formie żelu dopochwowego, Globulki dopochwowe zawierające kwas hialuronowy, Środki nawilżające
do pochwy, Chemiczne tabletki dopochwowe, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Intymne preparaty nawilżające.
(210)
(731)

527926
(220) 2021 04 22
LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Femicare
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego, Lecznicze żele do ciała,
Żele nawilżające do użytku osobistego, Wyroby medyczne
nieaktywne w postaci globulek dopochwowych, Wyroby
medyczne w formie żelu dopochwowego, Globulki dopochwowe zawierające kwas hialuronowy, Środki nawilżające
do pochwy, Chemiczne tabletki dopochwowe, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Intymne preparaty nawilżające.
(210)
(731)

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

527928
(220) 2021 04 22
STOLARCZYK MATEUSZ, Sieniczno
(znak słowno-graficzny)
PIEKARNIA ZE SMAKIEM

Nr ZT26/2021
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(531) 02.09.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Wyroby piekarnicze, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej.
(210)
(731)
(540)
(540)

527932
(220) 2021 04 22
SZYMAŃSKA KATARZYNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
RELAX MIND&BODY

(531) 02.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Masaż, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi
spa, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
527949
(220) 2021 04 20
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
(210)
(731)

(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji
handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania
danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, zarządzanie plikami, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz
o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych związanych z zadłużeniem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych
danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych,
archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu
o pozyskiwane informacje, sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku,
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analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne,
przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargu publicznego, porady udzielane konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania
w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
budowania wizerunku firmy, usługi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych
o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, usługi
sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, usługi windykacji
należności, opracowywanie raportów dotyczących oceny
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw
wobec banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi informacyjne
dotyczące bankowości i tematyki kredytowej, usługi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej klientów,
usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi
wyznaczania modułów scoringowych jako statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana do wyliczania danych
zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej
klientów, jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego
hipoteką, prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka
kredytowego, sporządzanie i publikowanie raportów oraz
ocen ekonomiczno - finansowych, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób
fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności,
doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów,
usługi transferu środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane z usuwaniem przeterminowanych
raportów odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, usługi
związane z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań,
usługi związane z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych do klientów, usługi monitorowania działań dłużników,
opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw
wobec banków i instytucji finansowych, Raporty ekonomiczne, 38 Zapewnianie dostępu do tematycznych platform
informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki kredytowej,
udostępnianie baz danych, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów
z dziedziny bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie w formie
papierowej i drogą on-line książek, tekstów, artykułów, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej, kredytowej i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie korespondencyjne,
doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji
bankowej, publikacje wyników badań i studiów sektorowych, 42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych,
udostępnianie czasu dostępu do baz danych, udostępnianie
zasobów serwerów, dostarczanie danych do wyszukiwarek
internetowych, projektowanie systemów komputerowych,
usługi związanie z tworzeniem oprogramowania do platform informacyjnych i ich hosting, usługi badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, projektowanie, instalowanie
i konserwacja programów komputerowych do tworzenia
modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków, projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów.
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527951
(220) 2021 04 20
PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOND INSPIRED BY WHISKY

(210)
(731)

Nr ZT26/2021

528316
(220) 2021 04 30
DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) dpssoftware
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(210)
(731)

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

528321
(220) 2021 04 30
STOLORZ GABRIELA, Bielsko-Biała
(znak słowno-graficzny)
ŚLUB W JURCIE by bemywife

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Szampony, wody toaletowe, wody po goleniu,
wody kolońskie, perfumy, wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, kremy kosmetyczne, mydła i żele do golenia, mydła
i żele do mycia ciała, woski, olejki, żele do włosów, pomady
do pielęgnacji i modelowania wąsów oraz brody, odświeżacze do ust, toniki, odżywki do włosów, preparaty do kąpieli,
preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji włosów, dezodoranty osobiste, antyperspiranty,
dezodoranty perfumowane, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem
się stóp, talk kosmetyczny do ciała, preparaty kosmetyczne
do higieny intymnej.
(531)
528059
(220) 2021 04 26
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Tymbark Powrót do korzeni
(510), (511) 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje
owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], Napoje półmrożone, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje warzywne, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Toniki [napoje nielecznicze],
Napoje odalkoholizowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje z sokiem ananasowym, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych, Napoje bezalkoholowe z sarsaparillą,
Sorbety [napoje], Soki warzywne [napoje], Napoje wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne,
Esencje do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje
dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Sok pomidorowy [napoje], Napoje aromatyzowane owocami, Napoje serwatkowe, Napoje
z guaraną, Napoje z sokiem grejpfrutowym, Napoje z soków
owocowych [napoje bezalkoholowe], Pastylki do sporządzania napojów gazowanych, Napoje bezalkoholowe na bazie
aloesu, Mrożone napoje owocowe, Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje na bazie owoców lub warzyw, Soki gazowane, Soki ze świeżych owoców,
Owocowe nektary, bezalkoholowe, Syropy do napojów, Syropy do lemoniady, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie, Napoje typu smoothie zawierające ziarna
i owies, Koktajle bezalkoholowe.
(210)
(731)

07.01.20, 07.01.25, 01.07.06, 01.07.12, 01.01.05, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 43 Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Wynajem konstrukcji namiotowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne
okazje, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje].
(210) 528328
(220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) ketocomplex
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych,
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki
żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi,
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe
i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
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celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(210) 528329
(220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) menopauzol
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych,
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki
żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi,
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe
i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
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lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(210) 528330
(220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) glukonormin
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych,
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki
żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi,
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe
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i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(210) 528331
(220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) estromega
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych,
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych,
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śla-

Nr ZT26/2021

dowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki
żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi,
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe
i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla
celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa,
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony,
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
(210) 528332
(220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowny)
(540) vegecomplex
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki
do czyszczenia zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów
leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
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do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze
preparaty i środki lecznicze, syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające
witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe
i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze,
cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające
składniki lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne
i napoje przeznaczone dla celów leczniczych, dietetyczne
środki spożywcze do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, kremy i maści dla
celów leczniczych, preparaty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów medycznych, sole
dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone
minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie
koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki
odżywcze do potraw, drożdże dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów leczniczych,
środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub
protein zwierzęcych względnie protein roślinnych i także
wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi lub
mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają
substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe
produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne
preparaty dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem
energetycznym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne,
wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także
z dodatkiem witamin lub minerałów lub mikroelementów
lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów
leczniczych, Mleko, przetwory mleczne, nabiał, jogurty,
konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju,
buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów
leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje czekoladowe,
napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
528333
(220) 2021 04 30
PANDA UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(210)
(731)
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(540)

(531) 03.01.15
(510), (511) 9 Czujniki do Internetu rzeczy [IoT], 35 Księgowość, 42 Opracowywanie i testowanie oprogramowania.
528336
(220) 2021 04 30
MULTISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 26.04.06, 29.01.03
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, rekrutacja pracowników i personelu, 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, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Fakturowanie, Informacja o działalności
gospodarczej, marketing ukierunkowany, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Reklama zewnętrzna, Telemarketing, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem, stron internetowych,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich: zakupy produktów
i usług, dla innych przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wynajem
bilbordów tablic reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 Usługi w zakresie administrowania nieruchomościami,
Administrowanie domami czynszowymi wynajem mieszkań,
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania,
mieszkania, 37 Instalowanie technicznych systemów sygnalizacyjnych, alarmowych, telewizji przemysłowej i przeciwpożarowych, Instalowanie i naprawa wind, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, Konsultacje budowlane,
Mycie pojazdów, Nadzór budowlany, Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów z zewnątrz i wewnątrz oraz terenów zielonych,
Usługi pralnicze, Czyszczenie odzieży, wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Rozbiórka budynków, Sztuczne naśnieżanie, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi
stacji obsługi pojazdów tankowanie i obsługa, Usługi doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Konserwacja
basenów, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu
do oczyszczania dróg, Wypożyczanie maszyn do czyszcze-
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nia, Zamiatanie dróg, 39 Usługi transportowe, konwojowanie
osób, mienia i towarów, Chroniony transport przedmiotów
wartościowych, przy użyciu pojazdów specjalistycznych oraz
uniwersalnych, Dostarczanie: gazet, kwiatów, paczek, towarów
zamówionych korespondencyjnie, Organizacja transportu
osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację on-line,
Usługi kurierskie, wiadomości lub towary, Usługi w zakresie
organizowania transportu dla wycieczek, Wypożyczanie pojazdów, Przeprowadzki, Spedycja, Usługi car-sharingu, Usługi
pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi w zakresie carpoolingu, Uzupełnianie banknotów w bankomatach,
Wynajem samochodów, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych,
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń w różnych dziedzinach, w szczególności ochrony i konwojowania osób i mienia,
strzelectwa, sportów walki i innych działań, które mogą znaleźć zastosowanie do ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, konwojowania oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy bhp, Chronometraż imprez sportowych, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu
cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów,
Szkolenie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie widowisk impresariat, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 44 Pielęgnacja terenów
zielonych, Ogrodnictwo krajobrazowe, Projektowanie kompozycji kwiatowych, Projektowanie krajobrazów, Sadzenie drzew
w celu kompensacji dwutlenku węgla, Uprawa roślin, Usługi
dezynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi ogrodnicze, 45 Audyty zgodności z prawem,
Audyty zgodności z przepisami, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Usługi ochrony
osób, obiektów i mienia, Monitoring, ochrona i alarmowanie
za pomocą środków technicznych przez zaangażowanie
osób, Usługi agencji detektywistycznych, Usługi ochrony
przeciwpożarowej i ochrony ekologicznej otoczenia, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Usługi
wyprowadzania psów, Wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, Wypożyczanie gaśnic, Wypożyczanie sejfów.
528338
(220) 2021 04 30
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIRBA
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.11.13, 05.07.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
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528341
(220) 2021 04 30
FP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEL UNIVERSITY
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież skórzana, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Koszule,
Kurtki, Kurtki sportowe, Spodnie, Płaszcze, Swetry, Swetry
rozpinane, Swetry [odzież], Topy [odzież], Bielizna termoaktywna, Bikini, Bielizna dla kobiet, Stroje kąpielowe monikini,
Sukienki damskie, Spódnice, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, Usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.
528343
(220) 2021 04 30
MAŁPISZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MALPISZON
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bloczki do jogi, Bokserskie
worki treningowe, Chusty do jogi, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Drążki do ćwiczeń, Drążki
do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki do podciągania
na drzwi, Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym powietrzu], Ekspandery [ćwiczenia],
Ekspandery do klatki piersiowej, Gimnastyczne drążki poziome, Gruszki bokserskie na sprężynie, Gry sportowe, Gryfy
do hantli [do podnoszenia ciężarów], Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Kije [artykuły sportowe],
Kije do gier, Koła sportowe, Kosze do gry w koszykówkę, Kosze
do koszykówki, Ławki do ćwiczeń, Ławki do ćwiczenia mięśni
brzucha, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku
gimnastycznego, Ławki do użytku sportowego, Maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do przysiadów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Nadmuchiwane worki do bicia, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń, Ob(210)
(731)

Nr ZT26/2021
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ciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg do użytku
sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne,
Obręcze sportowe, Obręcze wykorzystywane w gimnastyce
rytmicznej, Obrotowe uchwyty do pompek, Obrotowe
uchwyty do worków treningowych, Ochraniacze brzucha
do użytku sportowego, Ochraniacze amortyzujące przeciwko
urazom [artykuły sportowe], Ochraniacze ciała do użytku
sportowego, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze dłoni do użytku sportowego, Ochraniacze do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], Ochraniacze na nadgarstki
do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi przystosowane
do uprawiania sportu, Ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku podczas zajęć sportowych, Ochraniacze nóg
do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia do użytku sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Odskocznie do gimnastyki, Pałki gimnastyczne, Paski do jogi, Pasy
do owijania dłoni do użytku sportowego, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, Piaskownice [artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, Piłki gimnastyczne do jogi, Piłki gimnastyczne, Piłki lekarskie, Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, Platformy
do ćwiczeń, Poręcze asymetryczne, Poręcze równoległe
do gimnastyki, Pręty sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń,
Przenośne drążki do tańca, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne
do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
Przyrządy stosowane w kulturystyce, Ręcznie obsługiwane
obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała,
Ręczne trenażery nóg, Rękawice bokserskie, Rękawice do gier,
Równoważnie [gimnastyczne], Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Sanki [artykuły sportowe], Sanki, Sanki i ślizgacze
do celów rekreacyjnych, Siatki do bramek, Siatki do bramek
do gry w piłkę nożną, Siatki do celów sportowych, Siatki
do gier z piłką, Siatki do gry w piłkę, Siatki do koszykówki, Siatki
do sportów, Siatki do sportowych gier piłkowych, Siatki tenisowe, Skakanki, Skrzynie gimnastyczne, Słupki do bramek, Sprzęt
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń
fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, Stojaki
do przysiadów, Stanowiska maszyn do biegania, Sztangi
do podnoszenia ciężarów, Sztuczne ściany wspinaczkowe, Taśmy do ćwiczeń, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu
sportowego, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trampoliny treningowe, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzucha, Treningowe obciążniki na nogi, Uchwyty do artykułów sportowych, Uchwyty do podnoszenia ciężarów,
Uchwyty do pompek, Uchwyty do robienia pompek, Uprzęże
do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia
do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku medycznego], Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Urządzenia
zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Wałki do ćwiczeń
mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, Worki
treningowe, Worki treningowe montowane na podłodze,
Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Akcesoria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, Artykuły do zabawy dla dzieci, Baseny do zabawy, Baseny kąpielowe [zabawki], Brodziki [płytkie baseny], Czterokołowe pojazdy dla dzieci [zabawki], Deski do pływania, Deski
do pływania do celów rekreacyjnych, Dmuchane zabawki
do jeżdżenia, Domki do zabawy, Domki zabawkowe dla dzieci,
Drabinki [przedmioty do zabawy], Drążki pogo, Drewniane
klocki do budowania [zabawki], Dyski do rzucania, Dyski latające, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne za-
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bawki do nauki, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Elementy zabawek składanych do budowy, Gruszki bokserskie
dla dzieci, Gry akcji zręcznościowe, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry z obręczami, Huśtawki, Huśtawki dla dzieci, Huśtawki dla niemowląt, Huśtawki [zabawki], Instrumenty muzyczne zabawkowe, Karuzele będące przedmiotami do zabawy, Kije do gier z piłką, Klocki do budowy [zabawki], Klocki
do łączenia [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy
[konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, Konstrukcje do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia
do zabawy dla dzieci, Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Konstrukcje [drabinki] do zabawy, Leżaczki bujane (zabawki), Maty
z puzzli piankowych [zabawki], Meble zabawkowe, Modułowe
domki do zabawy, Nadmuchiwane worki bokserskie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Namioty do zabawy, Namioty do zabawy w pomieszczeniach, Namioty zabawkowe, Piaskownice (artykuły do zabawy), Piłki do gier, Piłki do gry, Piłki do placów zabaw, Piłki do zabawy, Piłki gumowe, Platformy do unoszenia się na wodzie,
do celów rekreacyjnych, Pojazdy zabawki z elementami
do przekształcania, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, Pojazdy
zabawkowe do jeżdżenia dla dzieci, Zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], Zjeżdżalnie wodne, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, Rynny zjeżdżalni, Samochody do zabawy, Sanie [sprzęt rekreacyjny], Sanie [zabawki], Sanki do zjeżdżania
z górek dla rozrywki, Sanki [sprzęt rekreacyjny], Sanki [zabawki],
Siedzenia do huśtawek dla dzieci, Spodki do zjeżdżania
po śniegu [jabłuszka], Szczudła do celów rekreacyjnych, Tunele do zabawy, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy, Urządzenia
do gier, Wieloczęściowe zabawki konstrukcyjne, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Wielofunkcyjne zabawki dla
dzieci, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Zabawki budowlane, Zabawki bujane,
Zabawki dla dzieci, Zabawki do boksowania, Zabawki do użytku na zewnątrz, Zabawki do użytku w basenach, Zabawki
drewniane, Zabawki konstrukcyjne zazębiające się, Zabawki
z tworzyw sztucznych, Zabawkowe skrzynki pocztowe, Zabawkowe zestawy ogrodnicze, Zabawkowy sprzęt sportowy,
Zestawy do zabawy, Zestawy klocków zabawkowych do budowy, Huśtawki poziome w postaci podpartej deski [wyposażenie placów zabaw], Karuzele do parków tematycznych, Karuzele do wesołych miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych
miasteczkach, Konstrukcje wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw], Konstrukcje z drabinkami dla dzieci [sprzęt do zabawy], Piaskownice [wyposażenie placów zabaw], Przenośne
place do gry w ga-ga, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy
na place zabaw wykonane z tworzyw sztucznych, Przyrządy
na place zabaw wykonane z metalu, Przyrządy na place zabaw
wykonane z drewna, Przyrządy na place zabaw dla dzieci,
Zamki do skakania, Zjeżdżalnie [wyposażenie placów zabaw].
(210)
(731)
(540)
(540)

528354
(220) 2021 05 02
TRĘTOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
DODATKOWA LEKCJA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.05
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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528355
(220) 2021 05 02
KUREK RAFAŁ, Kalisz
(znak słowno-graficzny)
M MAVAR

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 1 Rozcieńczalniki do użytku przemysłowego, Farby (Preparaty chemiczne do wytwarzania -),
2 Podkłady do przygotowywania powierzchni do malowania, Podkłady epoksydowe, Podkłady do powierzchni
przeznaczonych do malowania, Rozcieńczalniki do farb,
Rozcieńczalniki do lakierów, Rozcieńczalniki do lakieru,
Rozcieńczalniki do lakierów i innych farb, Rozcieńczalniki do powłok, Lakiery do drewna, Lakiery do malowania,
Lakiery, Emalie [lakiery], Lakiery [farby], Lakiery ochronne
do podłóg, Lakiery samochodowe, Lakiery przeznaczone
dla przemysłu, Lakiery stosowane do naprawy pojazdów
mechanicznych, Lakiery w postaci farb, Lakiery w postaci
powłok, Lakiery w sprayu.
(210)
(731)
(540)
(540)

528356
(220) 2021 05 02
TRĘTOWSKA PATRYCJA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
MedSiostra

Nr ZT26/2021

(540) RUBENS
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Dyski magnetyczne,
Dyski optyczne, Karty magnetyczne kodowane, Magnetyczne
nośniki danych, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], Nagrane płyty kompaktowe
[płyty CD], Nagrane płyty DVD, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Pamięci zewnętrzne USB, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Fotografie cyfrowe do pobrania, 16 Afisze, plakaty, Broszury, Albumy do zdjęć, Fotografie
[wydrukowane], Fotografie, Kalendarze, Materiały drukowane,
Śpiewniki, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia
głowy, Obuwie, Odzież, 35 Produkcja reklam, Produkcja filmów
reklamowych, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam
radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam
telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Organizowanie wystaw
w celach handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Promocja [reklama] koncertów, Promowanie koncertów muzycznych, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Zapewnianie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Usługi klubowe [rozrywka],
Usługi koncertów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie
utworów muzycznych, Usługi w zakresie muzycznych studiów
nagrań, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, Usługi imprez muzycznych
na żywo, Usługi festiwali muzycznych, Usługi edukacyjne w postaci muzycznych programów telewizyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

528370
(220) 2021 05 03
DOROTA ŁUKASIK, Poznań
(znak słowno-graficzny)
Weź Się Tattoo

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12,
02.09.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210)
(731)
(540)
(540)

528359
(220) 2021 05 03
KRYSIAK PIOTR CREATE4YOU, Tarnowo Podgórne
(znak słowno-graficzny)
Growitbox

(531) 05.01.15, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Gleba do upraw, 19 Kamień, skała, glina i minerały, 21 Wyroby szklane, Terraria domowe [uprawa roślin],
31 Żywe kwiaty, Żywe kwiaty naturalne, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów.
(210) 528363
(220) 2021 05 03
(731) RUBIK PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)

(531) 01.01.10, 01.01.17, 27.05.01
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu.
(210)
(731)
(540)
(540)

528380
(220) 2021 05 04
KWIATKOWSKI ZBIGNIEW ROMAN, Ostrówek
(znak słowno-graficzny)
PIJ SCHŁODZONY Pan Podpiwek NAPÓJ
BEZALKOHOLOWY

Nr ZT26/2021
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(531) 25.01.17, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające,
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)
(540)
(540)

528381
(220) 2021 05 04
BALWIERZ-MICHALSKA ANETA, Koszalin
(znak słowno-graficzny)
BALWIERZ

(531) 26.05.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji
na znak towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo w sporach
sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów, Doradztwo w zakresie
sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi,
Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patentową,
Doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo
związane z ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo
związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane
z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw
do znaków towarowych, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi
prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności
intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie
materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne],
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie
prac muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów,
produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi
prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi
prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami
audio [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
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z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne],
Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem
zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności
intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych
[usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Mediacje, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków
towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe,
Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw
domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci
komputerowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji
użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację wzorów,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie standardów
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony
internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności
intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących
prawa autorskie, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania,
Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi agencji licencjonujących prawa
autorskie, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania
sporów, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi
doradcze w zakresie nazw domen, Usługi doradcze w zakresie
prawa, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi
doradcze związane z rejestracją, Usługi doradztwa w zakresie
własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, Usługi informacyjne w zakresie standardów
produkcyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, Usługi kancelarii patentowych, Usługi licencjonowania związane z prawami do przed-
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stawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane
z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania
związane z publikacją muzyki, Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w zakresie mediacji,
Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów,
Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi,
kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji
filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji,
Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi, Usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi rejestracyjne (prawne),
Usługi rzeczników patentowych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie
badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie pomocy
prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi związane z ochroną własności przemysłowej, Usługi związane z przeniesieniem tytułu
własności [usługi prawne], Usługi związane z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Wsparcie
wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych,
Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patentami, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności
przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich,
Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie własnością
przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi.
(210)
(731)
(540)
(540)

528383
(220) 2021 04 30
BĄK KAMIL, Aleksandrów Duży
(znak słowno-graficzny)
NUBREY

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia do rehabilitacji i fizjoterapii, Taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń, Urządzenia do masażu,
Przyrządy do masażu, Piłki do masażu, Wałki do masażu,
Maty do masażu, Maty do akupresury, Piłki i piłeczki rehabilitacyjne, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy, Bielizna osobista, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Buty do jogi, Czapki
sportowe, Dżinsy, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielowe,

Nr ZT26/2021

Koszule sportowe, Koszulki sportowe, Koszulki do jogi, Kurtki,
Kurtki sportowe, Nakrycia głowy sportowe, Obuwie gimnastyczne, Obuwie sportowe, Odzież sportowa, Paski [odzież],
Płaszcze sportowe, Polary, Rękawiczki [odzież], sandały, Skarpetki, Spodnie sportowe, Spodnie do jogi, Stroje sportowe,
Szaliki, Szorty sportowe, Wiatrówki, 27 Maty do ćwiczeń,
Maty do jogi, Maty gimnastyczne, Maty plażowe, Ochronne
pokrycia podłogowe, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe,
Akcesoria i produkty do jogi, Gumy do ćwiczeń, Maty do jogi,
Paski do mat do jogi, Piłeczki do jogi, Cegły do jogi, Paski
do jogi i bloki do jogi, Gry, Urządzenia i produkty do ćwiczeń
fizycznych, Zabawki.
(210) 528395
(220) 2021 05 04
(731) BORAS-ĆWIK KATARZYNA ROSA-ĆWIK, Chludowo
(540) (znak słowny)
(540) MARSZAŁKOWA ALEKSANDRA PIŁSUDSKA
(510), (511) 31 Róże [rośliny].
(210) 528428
(220) 2021 05 05
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowny)
(540) BLOXIVIR
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne
do nosa oraz do gardła.
528431
(220) 2021 05 05
HPS Beteiligungs- und Liegenschafts- verwaltungs
GmbH, Wiedeń, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAD DOG

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 30 Przyprawy, sosy, musztarda, ocet, aromaty, esencje i dodatki smakowe do artykułów żywnościowych, dresingi, keczup, majonezy, chrzan, tabasco, tortille,
31 Ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Słód,
32 Wody mineralne gazowane i niegazowane, wody sodowe, wody stołowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, piwo.
(210)
(731)
(540)
(540)

528433
(220) 2021 05 05
INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Za... ...czarowany klej

Nr ZT26/2021
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.15, 03.07.24, 09.07.25
(510), (511) 16 Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Kleje do użytku artystycznego.

44 Projektowanie i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i handlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

528438
(220) 2021 05 05
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Total Nail Repair
(510), (511) 3 Odżywki do paznokci.

(210)
(731)

(210)
(731)

528440
(220) 2021 05 05
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Sparkly Lips
(510), (511) 3 Niemedyczne kosmetyki do pielęgnacji ust.
(210)
(731)

528443
(220) 2021 05 05
BETTER PHINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRANK HELP
(210)
(731)

528478
(220) 2021 05 04
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GDYNIA WATERFRONT
(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.
528497
(220) 2021 05 05
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA ŻYCIA

(210)
(731)

(531)

17.03.01, 17.03.02, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.16, 25.01.05,
25.01.25, 29.01.02
(510), (511) 45 Usługi prawne.

528477
(220) 2021 05 04
VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WATERFRONT
(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,
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.24, 01.15.15
(510), (511) 7 Urządzenia do filtracji, wkładki do urządzeń
filtracyjnych, 11 Urządzenia i instalacje do uzdatniania wody,
urządzenia do filtrowania wody, filtry do uzdalniania wody
pitnej i kotłowej, instalacje do dystrybucji wody.
528499
(220) 2021 05 05
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q AQUAMENTI
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.24
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektroniczne], szczotki elektryczne.
(210) 528512
(220) 2021 05 05
(731) JĘDRZEJCZYK KAMIL, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) K. REDA
(510), (511) 18 Galanteria skórzana, paski do zegarków
ze skóry lub imitacji skóry.
528530
(220) 2021 05 04
SQUADTEC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SQUADTEC
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe on-line, Usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Marketing afiliacyjny, Administrowanie dotyczące marketingu, Dostarczanie
informacji marketingowych, Prowadzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych,
Udostępnianie raportów marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Analiza trendów marketingowych,
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie
marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Marketing w ramach wydawania
oprogramowania, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu
na stronie internetowej, 42 Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Programowanie komputerów,
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210)
(731)

528601
(220) 2021 05 09
ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZIKO Sklep Zoologiczny

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Komputerowe
zarządzanie plikami, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla

Nr ZT26/2021

osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Sprzedaż detaliczna karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb
akwariowych, Usługi handlu hurtowego w zakresie karmy
dla zwierząt domowych, ptaków, ryb akwariowych i akcesoriów hodowlanych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa karmy dla zwierząt domowych, ptaków i ryb akwariowych, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych.
528642
(220) 2021 05 10
GLOBAL CAPITAL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowny)
(540) ILLEGAL NIGHT
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Komputerowe gry losowe, Gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], Gry wideo [gry komputerowe]
w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawierające gry,
Nagrane dyski laserowe zawierające gry, Nagrane płyty
kompaktowe zawierające gry, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Interaktywne gry hazardowe udostępniane przez
komputer lub platformę mobilną, Audiowizualne zestawy
słuchawkowe do grania w gry wideo, Oprogramowanie
gier, Dyski gier komputerowych, Oprogramowanie gier interaktywnych, Pobieralne oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier elektronicznych, Ładowalne programy gier
komputerowych, Oprogramowanie gier rzeczywistości
wirtualnej, Programy do gier wideo, Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych, Interaktywne
programy gier komputerowych, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy gier elektronicznych
do pobrania, Programy do gier elektronicznych, Programy
komputerowe do gier, Sprzęt komputerowy do gier komputerowych i gier hazardowych, Programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną, Oprogramowanie do automatów do gier zręcznościowych, Programy
gier komputerowych ładowalne z Internetu [oprogramowanie], Oprogramowanie gier komputerowych do użytku
na telefonach komórkowych, Oprogramowanie do gier
elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej przystosowane do rozgrywania gier wideo, 41 Udostępnianie gry komputerowej
dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie
gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp
poprzez globalną sieć i/lub Internet, Świadczenie usług
w zakresie salonów gry, Udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą
środków łącznościowych przez terminale komputerowe
lub telefon komórkowy, Udostępnianie informacji on-line
na temat strategii gier komputerowych i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie gier za pośrednictwem
systemów komputerowych.
(210)
(731)

Nr ZT26/2021
(210)
(731)
(540)
(540)
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528643
(220) 2021 05 11
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(znak słowno-graficzny)
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Croissant
DUUUŻO nadzienia

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.01, 08.01.08, 08.01.19
(510), (511) 30 Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Rogaliki, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy.
528645
(220) 2021 05 11
ORTODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clear aligner

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 03.13.01, 03.13.24, 03.07.17, 27.05.01
(510), (511) 10 Aparaty ortodoncyjne, Aparaty ortodontyczne, Gumki ortodontyczne, Nakładki do prostowania zębów, Ortodoncja (Aparaty -), Przyrządy do regulacji zębów
[aparaty ortodontyczne], Przyrządy ortodontyczne, Urządzenia do użytku w ortodoncji, Zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów,
44 Doradztwo związane ze stomatologią, Doradztwo związane z usługami ortodontycznymi, Konsultacje dentystyczne, Konsultacje ortodontyczne, Pomoc stomatologiczna,
Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi czyszczenia
zębów, Usługi dentystyczne, Usługi diagnostyki medycznej
[testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi medyczne, Usługi
mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne.
528655
(220) 2021 05 07
LOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOCO
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym,
Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycena
nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, wynajem powierzchni komercyjnych,
wynajem powierzchni usługowych.
(210)
(731)
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528661
(220) 2021 05 11
TIME2WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) time2work
(210)
(731)

(531) 17.01.02, 17.01.03, 17.01.05, 17.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (biura -), Agencje zatrudnienia tymczasowego, Rekrutacja tymczasowego personelu
technicznego, Rekrutacja personelu tymczasowego, Usługi
w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, 41 Doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego.
528707
(220) 2021 05 07
ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Swyft
(510), (511) 30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Preparaty aromatyczne do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne,
Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batony zbożowe, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], Preparaty
usztywniające do bitej śmietany, Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa,
Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb
bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chow-chow [przyprawa], Chrupiące ciastka z kremem (profiterole), Chutney [ostry,
gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto
w proszku, Crème brûlée [przypalony krem], Croissant [rogaliki
z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria [substytut kawy], Cynamon
[przyprawa], Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony
[przyprawa], Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki
glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de leche [kajmak], Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten
jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Gryka, przetworzona, Grzanki,
Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Harissa
[przyprawa], Herbata, Herbata mrożona, Herbata z wodorostów kelp, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir
[przyprawa], Jadalny papier ryżowy, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany, Jiaozi (pierogi nadziewane), Jogurt mrożony
[lody spożywcze], Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką [hot
dog], Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki], Kasza bulgur,
Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa,
Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza
prażona [popcorn], Kurkuma, Kuskus [kasza], Kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, Laksa, Lizaki lodowe, Lody, Lód naturalny
lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą,
Lukier do ciast, Lukier lustrzany [polewa lustrzana], Lukrecja
(210)
(731)
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[cukiernictwo], Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Makarony,
Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka
gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki,
Mąka ziemniaczana, Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki
słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, Mięta do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające oddech, Miód,
Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe,
Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy,
Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Ocet piwny, Onigiri [kulki ryżowe], Opłatki,
Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, Galaretki owocowe
[słodycze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], Pasta migdałowa, Pasta z soi
[przyprawy], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pasztet w cieście (pate en croute), Pesto [sos], Piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi
[kimchijeon], Płatki kukurydziane, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki [cukierki], Pralinki, Preparaty do zmiękczania
mięsa do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące
kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące
do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki [ciasteczka], Puddingi,
Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Mączka
z roślin strączkowych, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany
zawijany w wodorosty, Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych, Soba [japoński makaron
z gryki], Soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], Sojowa (Mąka -), Sorbety [lody], Sos jabłkowy [przyprawa],
Sos sojowy, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy],
Sosy do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy
sałatkowe, Sól do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól
selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syropy i melasa, Szafran [przyprawa], Środki wiążące
do lodów spożywczych, Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie
meksykańskie], Tamaryndowiec [przyprawa], Tapioka, Tarty
(z owocami), Tortille, Udon [makaron japoński], Wafle ryżowe,
Wanilia [aromat], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Soba
[japoński makaron z gryki], Woda morska do gotowania, Woda
z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, Wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby
cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
Zboża, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele angielskie, Zioła
do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy],
38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów
społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność
telegraficzna, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie tele-
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wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Agencje
informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa,
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność telegraficzna, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów,
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transfer
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja
wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych
on-line, Usługi poczty głosowej, Usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi
w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie
faksów, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń
do przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla zwierząt,
Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty,
Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rzeźbienie w jedzeniu,
Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi,
Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji specjalizujących się
w makaronach udon i soba, Usługi restauracji washoku, Usługi
restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajem budynków
przenośnych, Wynajem urządzeń oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej,
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie urządzeń
do gotowania, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(210) 528708
(220) 2021 05 12
(731) MARGAS MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) POLAND ON AIR
(510), (511) 41 Montaż filmów fotograficznych, Produkcja
nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Publikowanie fotografii, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi fotografów, Fotografia, Fotografia lotnicza.
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528715
(220) 2021 05 10
GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW,
Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gfkm

528732
(220) 2021 05 12
HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) ARIA ADURO
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe
centralnego ogrzewania, Rury będące częściami instalacji
sanitarnych, Instalacje ogrzewania podłogowego, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje do rekuperacji ciepła
z powietrza, Generatory strumienia powietrza, Dystrybutory
powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane
(niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury
do celów izolacyjnych, Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury wykonane z tworzyw
sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
Izolacja rur, Niemetalowe złączki rur.

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 35 Testowanie w celu określenia kompetencji
zawodowych, Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane
z zarządzaniem, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Badania i analizy
rynkowe, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Badania konsumenckie, Doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, 41 Podyplomowe kursy szkoleniowe, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane ze studiami z zakresu zarządzania, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life
coachingu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkoleniowe w dziedzinie
finansów, Trening rozwoju osobistego, Usługi mentoringu
biznesowego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenia
w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa,
Szkolenie w zakresie administracji, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, Usługi edukacji biznesowej.

(210)
(731)

528724
(220) 2021 05 12
JAWORSKI ADAM INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amber Clinic
(210)
(731)

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
528726
(220) 2021 05 12
TIME TAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Timetax
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo księgowe w zakresie
podatków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo
finansowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków.
(210)
(731)
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528735
(220) 2021 05 12
HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA ONE CLICK technology

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe
centralnego ogrzewania, Rury będące częściami instalacji
sanitarnych, Instalacje ogrzewania podłogowego, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje do rekuperacji ciepła
z powietrza, Generatory strumienia powietrza, Dystrybutory
powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane
(niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury
do celów izolacyjnych, Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury wykonane z tworzyw
sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
Izolacja rur, Złączki [Niemetalowe -] rur.
528737
(220) 2021 05 12
HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe
centralnego ogrzewania, Rury będące częściami instalacji
sanitarnych, Instalacje ogrzewania podłogowego, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje do rekuperacji ciepła
z powietrza, Generatory strumienia powietrza, Dystrybutory
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powietrza, Instalacje do recyrkulacji powietrza, Urządzenia
do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje do filtrowania
powietrza, 17 Rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, Rury izolowane
(niemetalowe), Rury giętkie niemetalowe, Elastyczne rury
do celów izolacyjnych, Elastyczne rury zawierające włókna węglowe, Termoizolowane rury wykonane z tworzyw
sztucznych, Elastyczne rury wężowe z tworzyw sztucznych,
Izolacja rur, Niemetalowe złączki rur.
(210) 528781
(220) 2021 05 13
(731) Fiserv, Inc., Brookfield, US
(540) (znak słowny)
(540) CLOVER GO
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla punktów sprzedaży, 36 Bankowość kupiecka, mianowicie przetwarzanie transakcji płatniczych, Płatności elektroniczne, mianowicie elektroniczne
przetwarzanie oraz transmisja danych płatniczych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
528792
(220) 2021 05 13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko
(540) (znak słowny)
(540) OtoWnętrze
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów w sklepie internetowym pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej
dotyczące towarów wyposażenia i dekoracji wnętrz.
(210)
(731)

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

528798
(220) 2021 05 11
SALWIRAK MARTA MENZURKA CAFE, Oborniki Śląskie
(znak słowno-graficzny)
MENZURKA CAFE

(531) 02.03.01, 02.03.16, 09.07.17, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dostarczanie żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Porady dotyczące przepisów
kulinarnych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
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i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie
jedzenia i napojów, Usługi barów kawowych, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie sztuki
kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.
528799
(220) 2021 05 11
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER
(210)
(731)

(531) 16.01.01, 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne
konstrukcje metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery
wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
528804
(220) 2021 05 11
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER

(210)
(731)

(531) 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.04, 16.01.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne
konstrukcje metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery
wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(210)
(731)
(540)
(540)

528806
(220) 2021 05 13
BANASZKIEWICZ OLGA, Luboń
(znak słowno-graficzny)
KAYAK TIME
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(531)

18.03.01, 17.01.01, 17.01.06, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport.

528808
(220) 2021 05 13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
OMEGA XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HYPER SHOOT
(510), (511) 5 Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty do kontroli insektów, Chusteczki nasączone środkiem odstraszającym owady,
Biopestycydy do użytku domowego, Akarycydy do użytku
przemysłowego, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym
owady, Pestycydy do celów ogrodniczych, Pyretrum [proszek], Kadzidełka do odstraszania owadów, Środki nicieniobójcze, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Środki
zarodnikobójcze, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Środki do zwalczania pająków, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Nematocydy, Preparaty hamujące rozwój larw, Preparaty do tępienia larw, Środki odstraszające komary, Obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Preparaty do fumigacji
gleby, Trucizny, Lepy na muchy, Środki przeciw roztoczom,
Papier przeciwmolowy, Preparaty chemiczne do zwalczania
szkodników, Środki chwastobójcze, Herbicydy biologiczne,
Proszki do zabijania pcheł, Pestycydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze do użytku medycznego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, Preparaty do odstraszania
robactwa, Środki do tępienia pcheł, Środki odstraszające
mole, Środki odstraszające komary do nakładania na skórę,
Proszki do zwalczania pcheł na zwierzętach, Owadobójcze
szampony dla zwierząt, Preparaty zapobiegające tworzeniu
się alg w wodzie, Pestycydy do zwalczania nicieni, Preparaty
do zwalczania insektów, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników,
Herbicydy do zwalczania wodorostów, Środki roztoczobójcze do użytku domowego, Paski pokryte klejem do stosowania przeciwko robactwu, Tabletki zawierające kamforę
będące środkami odstraszającymi owady, Preparaty przeciw
mchom, Preparaty do usuwania alg, Preparaty chemiczne
do usuwania śnieci zbożowej, Naturalne biocydy, Preparaty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt,
Trutki na szczury, Owicydy, Środki roztoczobójcze do celów
rolniczych, Obroże przeciwpchelne, Preparaty do zwalczania
pleśni, Lep na muchy [taśmy], Spirale odstraszające komary,
Regulatory wzrostu owadów [IGR], Środki wabiące owady,
Środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, Fungicydy biologiczne, Rozpylacze
przeciwpchelne, Kulki na mole, Pestycydy rolnicze, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Insektycydy, Preparaty do niszczenia szkodników, Herbicydy wodne, Preparaty
do zwalczania myszy, Spraye przeciw owadom, Preparaty
do tępienia ślimaków nagich, Środki odstraszające owady,
Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Moluskocydy, Środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki algobójcze,
Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych,
Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, Środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], Drzewo
sandałowe do użytku jako preparat odstraszający owady,
Insektycydy do użytku domowego, Środki chemiczne dla
leśnictwa [fungicydy], Algicydy do celów rolniczych, Biopestycydy rolnicze, Środki do tępienia szkodników, Oleje przeciw gzom, Środki odstraszające robactwo do użytku na darni
(210)
(731)
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lub trawie, Fumiganty, Preparaty grzybobójcze do użytku
domowego, Herbicydy, Herbicydy do użytku domowego,
Środki przeciwko gryzoniom, Środki odstraszające owady dla
ludzi, Środki przeciw pasożytom, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], Plastry przeciw komarom dla niemowląt,
Fungicydy, Kadzidełka do odstraszania komarów, Preparaty
przeciw molom, Środki odstraszające pasożyty zewnętrzne,
Środki do tępienia much, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Zawieszki odstraszające owady, Płyn odstraszający muchy, Herbicydy do użytku w stawach, Środki robakobójcze,
Larwicydy, Środki grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze
do stosowania w ogrodnictwie, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Opaski na nadgarstek nasączone
preparatami odstraszającymi owady, Preparaty do niszczenia
grzybów powodujących próchnienie drewna, Środki odstraszające owady dla zwierząt.
528809
(220) 2021 05 11
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER
(210)
(731)

(531) 16.01.01, 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne
konstrukcje metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery
wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
528810
(220) 2021 05 11
LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ITOWER
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne
konstrukcje metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery
wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(210)
(731)

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

528811
(220) 2021 05 11
CIOPAŁA KAZIMIERA PREMIUM STAL, Dobczyce
(znak słowno-graficzny)
Premium Stal
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(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe
[budownictwo], Szkielety metalowe [budownictwo], Szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Altany konstrukcje z metalu, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne metalowe dla
kolei, Baryłki [beczki] metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe metalowe, Biały metal, Blacha
[płyty, arkusze], Blacha stalowa cienka, Blokady na koła pojazdów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Cyfry i litery [z metali
nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalowe,
Deflektory kominowe metalowe, Doki pływające do cumowania statków metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny
ze stopniami metalowymi, Drobne wyroby metalowe, Drut
aluminiowy, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt,
Dzwony i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki
przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Formy, Formy
odlewnicze metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Formy, odlewy gzymsów metalowe, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania kotłów metalowe, Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki spinaczkowe z metalu [sprzęt
wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefoniczne metalowe,
Kable metalowe nieelektryczne, Rury rozgałęźne do kanalizacji metalowe, Kapsle do butelek metalowe, Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Kasy pancerne, Kasy
pancerne [metalowe lub niemetalowe], Klamki do drzwi metalowe, Klamry [zaciski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki metalowe dla dzikich zwierząt, Kłódki, Kolanka do rur metalowe, Wyposażenie metalowe dla nawierzchni kolejek linowych naziemnych, Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Kołnierze
metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy metalowe,
Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Kapsle do korkowania
metalowe, Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, Kotwice, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych,
Kółka samonastawne do mebli metalowe, Krany, kurki do beczek metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratownice
metalowe, Kraty metalowe, Krucyfiksy z metali nieszlachetnych, inne niż biżuteria, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe
metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny metalowe,
Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe],
Stopy na lut [twardy], Lut ze srebra, Lut ze złota, Drut do lutowania metalowy, Pręty do lutowania [twarde] metalowe,
Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe,
Kółka samonastawne do łóżek, metalowe, Łubki [nakładki
stykowe] do szyn, Zaczepy do łupków, płytek dachowych
metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Maszty [słupy] metalowe, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale nieszlachetne surowe lub półprze-
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tworzone, Metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], Metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D,
Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza,
Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe
kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe klipsy
do zamykania torebek, Metalowe klucze, Metalowe kołatki
do drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe maszty flagowe
do trzymania w rękach, Metalowe materiały konstrukcyjne,
ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe
opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Metalowe
ruszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi,
Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki do mebli,
Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Drut
z miedzi nieizolowany, Pierścienie z miedzi, Kastry do mieszania zaprawy metalowe, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Pomniki metalowe [nagrobki], Nagrobki
metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, Nakrętki śrub
z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające],
Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Zaciski
do naprężania, Skrzynki do narzędzi, z metalu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] metalowe,
Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne
dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne urządzenia
do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, Numery domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy
do szybów naftowych metalowe, Obudowy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe,
Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice
metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Okna metalowe, Okna
skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia
do drzwi metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia
do trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia
metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe,
Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Ołów surowy lub półprzetworzony, Opiłki metalowe, Osłony do rur
metalowe, Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe,
Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby,
uszczelki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Gwoździe, hufnale
do podków, Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki
do przechowywania kwasów metalowe, Pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na pa-
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liwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe,
Posrebrzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe
walcowane na gorąco, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi
metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu],
Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe,
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Pułapki na dziką zwierzynę [sidła], Puszki
do konserw, metalowe, Raki [wyroby żelazne do wspinaczki],
Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż
do maszyn], Ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rurociągi zasilające metalowe, Rurowe przewody
metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], Rygle do klamek,
zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okiennych, Rygle okienne
metalowe, Obudowy schodów metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy metalowe, Skrajniki metalowe dla wagonów kolejowych, Skrobaczki do obuwia [umieszczone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy linii elektrycznych metalowe, Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, metalowe, Smarowniczki, Wiązadła do snopów, metalowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie
metalowe, Rolety ze stali, Stal lana [staliwo], Stal surowa lub
półprzetworzona, Statuetki z metali nieszlachetnych, Stele
nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki
do beczek metalowe, Stop łożyskowy, Stopnie schodów metalowe, Stopy stali, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna
i niemechaniczna [metalowa], Szalunki do betonu metalowe,
Szczęki imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje],
Szklarnie przenośne metalowe, Sztabki metali nieszlachetnych, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki z pali, metalowe [palisady], Pokrycia ścian metalowe [budownictwo],
Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne
metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Tantal [metal], Taśma stalowa, Taśmy do związywania
metalowe, Tombak, Trampoliny metalowe, Obudowy tubingów metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem, metalowe,
Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła
metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolniczych, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb metalowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne],
Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki
z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory
do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Materiały zbrojeniowe do betonu,
metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, Zwrotnice kolejowe,
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Napinacze taśm z żelaza [zaciski naprężające], Rudy żelaza,
Żelazochrom, Żelazokrzem, Żelazomolibden, Żelazotytan,
Żelazowolfram, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Żyłki
do wiązania metalowe.
528816
(220) 2021 05 13
PLATINUM WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLDAWSKA WINNICA

(210)
(731)

(531)

06.07.08, 06.19.07, 06.19.16, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01,
26.11.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, wina, wina gronowe,
wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, wina musujące.
528817
(220) 2021 05 13
AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Aurofrenix
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne do stosowania w leczeniu schizofrenii u dorosłych
i młodzieży oraz leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim w przebiegu zaburzenia
afektywnego dwubiegunowego typu I.
(210)
(731)

528826
(220) 2021 05 14
ROJEWSKI KRZYSZTOF PRZEWOZY PASAŻERSKIE
STATEK CYRANKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA,
Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJSY PO POCHYLNIACH

(210)
(731)

(531)

01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 01.03.15, 15.07.07, 18.03.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,

52

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 39 Organizacja i rezerwacja rejsów, Rejsy
łodziami wycieczkowymi, Udostępnianie statków rejsowych
do podróżowania, Transport pasażerów statkiem rejsowym,
Usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi, Usługi rezerwacji w zakresie wycieczek.
528829
(220) 2021 05 14
ROJEWSKI KRZYSZTOF PRZEWOZY PASAŻERSKIE
STATEK CYRANKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA,
Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJSY PO POCHYLNIACH

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

Nr ZT26/2021

528919
(220) 2021 05 16
ŻBIKOWSKI DANIEL, Rudy, Polska
(znak słowno-graficzny)
zdrowa5 catering dietetyczny

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 10.03.11, 10.03.13, 24.17.24, 05.11.01,
05.11.10, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 43 Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Usługi cateringu zewnętrznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 01.03.15, 15.07.07, 18.03.13,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
39 Organizacja i rezerwacja rejsów, Rejsy łodziami wycieczkowymi, Usługi w zakresie rejsów statkami wycieczkowymi,
Udostępnianie statków rejsowych do podróżowania, Usługi
w zakresie rezerwacji wycieczek, Transport pasażerów statkiem rejsowym.

528993
(220) 2021 05 18
ASZYK ADAM, Elbląg
(znak słowno-graficzny)
HOGS

(531)

(210) 528871
(220) 2021 05 14
(731) ANWO J. I A. DAWID SPÓŁKA JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Lagante
(510), (511) 24 Zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
Tkaniny zbliżone do pluszowych [zasłony], Tkaniny na zasłony, Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki [poszwy
na poduszki], Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna stołowa
tekstylna, Bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Nieduże artykuły tekstylne
[bielizna stołowa], Bielizna pościelowa i stołowa, Bielizna stołowa, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne.

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Oprogramowanie logistyczne, 39 Transport.
529005
(220) 2021 05 17
NAGÓRSKA ANETA, NAGÓRSKI MARIUSZ ANMAN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁAD KARMY Twój pupil chciałby u nas siedzieć!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.06, 03.01.08
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Przynęta, niesztuczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
529032
(220) 2021 05 17
SUPERSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) supersum
(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Analizy sprawozdań finansowych, Doradztwo związane
z audytem, Fakturowanie, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości,
Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Planowanie podatkowe w zakresie rachunkowości, Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Kompleksowe
przeglądy podatkowe, Pomoc przy rozliczaniu podatków,
Wycena przedsiębiorstw, Doradztwo transakcyjne, Kontrola zgodności istniejących rozwiązań finansowo-księgowych
z wymogami prawa, Sporządzanie sprawozdań finansowych,
36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych,
Ekspertyzy dla celów podatkowych pod kątem finansowym,
Ekspertyzy dla celów fiskalnych pod kątem finansowym,
45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną.
(210) 529050
(220) 2021 05 17
(731) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych,
Usługi detektywów sklepowych, Dochodzenia kryminalne,
Doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, Dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami,
Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy kryminalistyczne nagrań wideo
z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób,
Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych,
Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji
na temat usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi
ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu
zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie
ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa,
Wynajem urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym
ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Usługi szacowania ryzyka
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych
i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona
policyjna, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie
ludzi, Tropienie kradzionych pojazdów, Świadczenie usług
w zakresie sprawdzania przeszłości, Śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych przedmiotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, Świadczenie usług
rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji związanych
z usługami strażników, Usługi badania wariografem, Usługi
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bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów,
Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi
konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania
skradzionych pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów,
Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt,
Usługi policyjne, Usługi stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające
na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony,
Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie
ochrony fizycznej, Usługi w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi weryfikacji danych
przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych, Wynajem
sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania,
Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.
529053
(220) 2021 05 17
BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie
(540) (znak słowny)
(540) Olá Portugal
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

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

529066
(220) 2021 05 18
KRÓL MAGDALENA DOBRY WOSK, Zaniemyśl
(znak słowno-graficzny)
DO - BRY wosk

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 4 Świece, Świeczki, Świece stołowe, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece łojowe, Świece
okolicznościowe, Świece pływające, Świece [oświetlenie],
Świece wotywne, Zestawy świeczek, Knoty do świec, Świece w puszkach, Świece pochłaniające dym, Oświetlenie
bożonarodzeniowe [świece], Zapachowe świece aromaterapeutyczne, Świece do oświetlenia, Długie cienkie świece, Świeczki do podgrzewaczy, Światełka nocne [świeczki], Knoty do świec [oświetlenie], Wosk do wyrobu świec,
Świece i knoty do świec w celu oświetlenia, Świece o zapachu piżma, Świece do lampek nocnych, Świece o kształtach owoców, Świece i knoty do oświetlenia, Wosk pszczeli
do produkcji świec, Świeczki używane jako lampki nocne,
Świece zawierające środki do odstraszania owadów, Świeczki do dekoracji ciast, Wosk roślinny, Woski [surowce], Woski
palne, Wosk japoński [wosk z sumaka], Wosk do oświetlania,
Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Wosk [surowiec],
Wosk pszczeli, Woski do użytku w produkcji, Knoty do zapalania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
następujących towarów, świece, świeczki, świece stołowe,
świece zapachowe, świece perfumowane, świece łojowe,
świece okolicznościowe, świece pływające, świece [oświetlenie], świece wotywne, zestawy świeczek, knoty do świec,
świece w puszkach, świece pochłaniające dym, oświetlenie
bożonarodzeniowe [świece], zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, długie cienkie świece,
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świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk do wyrobu świec, świece
i knoty do świec w celu oświetlenia, świece o zapachu piżma,
świece do lampek nocnych, świece o kształtach owoców,
świece i knoty do oświetlenia, wosk pszczeli do produkcji
świec, świeczki używane jako lampki nocne, świece zawierające środki do odstraszania owadów, świeczki do dekoracji
ciast, wosk roślinny, woski [surowce], woski palne, wosk japoński [wosk z sumaka], wosk do oświetlania, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, wosk [surowiec], wosk pszczeli,
woski do użytku w produkcji, knoty do zapalania.
(210) 529070
(220) 2021 05 18
(731) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski Biuro Detektywistyczne Security Service
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych,
Usługi detektywów sklepowych, Dochodzenia kryminalne,
Doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych, Dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami,
Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze w odniesieniu
do bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy kryminalistyczne nagrań wideo
z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób,
Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych,
Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji
na temat usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi
ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu
zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie
ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa,
Wynajem urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla
celów bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym
ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Usługi szacowania ryzyka
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych
i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona
policyjna, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie
ludzi, Tropienie kradzionych pojazdów, Świadczenie usług
w zakresie sprawdzania przeszłości, Śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych przedmiotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, Świadczenie usług
rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji związanych
z usługami strażników, Usługi badania wariografem, Usługi
bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów,
Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi
konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania
skradzionych pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów,

Nr ZT26/2021

Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt,
Usługi policyjne, Usługi stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające
na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony,
Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie
ochrony fizycznej, Usługi w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi weryfikacji danych
przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych, Wynajem
sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania,
Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529075
(220) 2021 05 18
PIECHÓWKA MAGDALENA, Buczkowice
(znak słowno-graficzny)
Bellucci

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie oraz nakrycia głowy.
529100
(220) 2021 05 19
DELIKATESY KROPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Brzesko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kropka DELIKATESY
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.15.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 43 Zaopatrzenie w żywność i napoje.
529106
(220) 2021 05 19
JAWORSKI MICHAŁ BETTER PROFITS,
Kazimierz Biskupi
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Publigo
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.05
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie
do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do prezentacji, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie
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do smartfonów, Oprogramowanie do synchronizacji plików,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych,
komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych, przenośnych, elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie pośredniczące, Oprogramowanie rozrywkowe,
Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie systemowe,
Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie testowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Pobieralne oprogramowanie
komputerowe do zarządzania informacjami, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy na smartfony, Programy
komputerowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529138
(220) 2021 05 20
KASPRZYK MAREK KONSHURT, Częstochowa
(znak słowno-graficzny)
MK

(531) 03.01.01, 03.01.02, 29.01.13, 27.05.01, 09.01.10
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona
roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe,
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i tłuszcze, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Chałwa, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
529237
(220) 2021 05 24
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO WDROŻENIOWE
FRAKO-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRAKO-TERM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.22, 26.03.02,
26.03.04
(510), (511) 4 Energia elektryczna, 6 Butle metalowe na ciecz
kriogeniczną, 7 Instalacje pomp próżniowych, Pompy próżniowe, Pompy próżniowe [maszyny], Próżniowe (Pompy -)
[maszyny], Próżniowe zawory sterujące [części do maszyn],
Nadprzewodzące separatory magnetyczne, 9 Urządzenia
do monitorowania temperatur kriogenicznych, Próżniomierze, Sondy próżniowe do celów naukowych, Sondy próżnio-
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we do celów laboratoryjnych, Urządzenia do pomiaru próżni,
Urządzenia próżniowe do użytku laboratoryjnego, Nadprzewodzące urządzenia magnetyczne, Elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania energią, Urządzenia do sterowania energią elektryczną, Urządzenia do magazynowania
energii elektrycznej, Ograniczniki [elektryczność], Ograniczniki prądu elektrycznego, 11 Kriostaty, inne niż do celów
laboratoryjnych, Kriozamrażarki, Urządzenia kriogeniczne,
Zamrażarki kriogeniczne, 17 Materiały do izolacji próżniowej,
Izolacja do rur, Izolacja z materiału syntetycznego do ochrony termicznej złączy, Poliester (izolacja), Tkaniny tkane z włókien ceramicznych do użytku jako izolacja, Tkaniny wykonane z poliestru do stosowania jako izolacja, Tkaniny wykonane z włókien ceramicznych do wykorzystania jako izolacja,
Tkaniny z włókien nieorganicznych do użytku jako izolacja,
Tkaniny z wyprodukowanych chemicznie włókien do stosowania jako izolacja, 39 Magazynowanie kriogeniczne.
529275
(220) 2021 05 25
EREVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E Erevie
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania komputerowego ułatwiające
proces zakupowy, w szczególności pojazdów i nieruchomości, Platformy oprogramowania umożliwiające wymianę
recenzji o obiektach między użytkownikami oraz będące
agregatorem ofert z wielu portali nieruchomości, Aplikacje
mobilne, Aplikacje mobilne ułatwiające proces zakupowy,
w szczególności pojazdów i nieruchomości, Oprogramowanie, Oprogramowanie ułatwiające proces zakupowy,
w szczególności pojazdów i nieruchomości, 42 Platforma
jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako
usługa [PaaS] umożliwiająca wymianę recenzji o obiektach
między użytkownikami oraz będąca agregatorem ofert
z wielu portali nieruchomości, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
Usługi doradztwa informatycznego.
(210)
(731)
(540)
(540)

529299
(220) 2021 05 25
FUNDACJA ZIELONY SŁOŃ, Lublin
(znak słowno-graficzny)
„Green Elephant” Foundation
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(531) 03.02.01, 27.05.01, 29.01.03
(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, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne
i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Akredytacja kompetencji zawodowych, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529319
(220) 2021 05 24
STRASZAK ARTUR, Katowice
(znak słowno-graficzny)
RELAXPOOL PRODUCENT BASENÓW

(531) 27.05.01, 01.15.24, 29.01.04
(510), (511) 6 Szkielety ramowe do konstrukcji metalowych
[budownictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Niemetalowe konstrukcje szklarni, Altany [konstrukcje
niemetalowe], Pływackie baseny [konstrukcje niemetalowe],
Zbiorniki murowane, Wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, 37 Budownictwo, Instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, Konserwacja basenów,
Usługi hydrauliczne, 39 Dostawa towarów, Przewóz samochodami ciężarowymi, Usługi rozładunku towarów.
(210) 529329
(220) 2021 05 25
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) SOKOŁÓW WYGODNE W DROGĘ
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe
na bazie warzyw, warzywa konserwowe, gotowane, suszone
w puszkach, przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie
makaronu, ryżu, kaszy.
(210)
(731)
(540)
(540)

(540) REVOSS PROFESSIONAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.10, 26.11.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry,
Balsamy do celów kosmetycznych, Emulsje do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Maski kosmetyczne, Kosmetyki do makijażu,
Błyszczyki do ust, Pomadki do ust, Kosmetyki do brwi, Ołówki
do brwi, Tusze do rzęs, Lakiery do paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do demakijażu, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Kosmetyki do włosów, Farby do włosów,
Lakier do włosów, Odżywki do włosów, Środki do pielęgnacji
włosów, Preparaty do włosów, Szampony, Maski do pielęgnacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Suche szampony, Mydła i żele, Patyczki
z watą do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Preparaty
do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
Bawełniane płatki kosmetyczne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole do kąpieli, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana, Olejki eteryczne, Zestawy kosmetyków.
(210)
(731)
(540)
(540)

529430
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta

529372
(220) 2021 05 26
PNIEWSKI MARIUSZ ELEMENTER WOOD, Paczkowo
(znak słowno-graficzny)
ELEMENTER WOOD
(531)

(531) 26.02.07, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble.
529407
(220) 2021 05 27
EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ignatki
(540) (znak słowno-graficzny)

(210)
(731)

Nr ZT26/2021

29.01.15, 27.05.01, 08.01.15, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
26.04.02, 25.05.02, 08.01.22
(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Aromaty w formie sosów w proszku, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta gotowe
do pieczenia, Ciasta z bakaliami, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto na brownie, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku,
Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Czekolada
na polewy lub posypki, Czekolada w proszku, Czekoladowe
ozdoby do ciast, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dekoracje
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z czekolady do wyrobów cukierniczych, Desery czekoladowe, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Dodatki smakowe i przyprawy, Ekstrakty czekoladowe, Gotowe
desery jako wyroby cukiernicze, Gotowe desery jako wyroby
piekarnicze, Gotowe mieszanki do pieczenia, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe sosy, Kremy czekoladowe, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mieszanki
do przyrządzania ciasteczek czekoladowych typu brownie,
Mieszanki do sporządzania ciast, Mieszanki do sporządzania
sosów, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Nadzienia
czekoladowe do wyrobów piekarniczych, Nadzienia na bazie czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Preparaty aromatyczne do ciast,
Preparaty aromatyczne do wypieków, Pasty czekoladowe,
Pasty na bazie czekolady, Polewa lub posypka czekoladowa,
Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewy o smaku czekoladowym, Preparaty do ciast, Preparaty do sporządzania
sosów, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty na bazie kakao, Preparaty z kakao, Produkty na bazie
czekolady, Proszki do wyrobu ciast, Składniki na bazie kakao
do produktów cukierniczych, Słodkie dekoracje do ciast,
Słodkie polewy i nadzienia, Sos czekoladowy, Syrop czekoladowy, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze o smaku
czekoladowym, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Żywność na bazie kakao.
(210)
(731)
(540)
(540)

529432
(220) 2021 05 25
TATRA Limited, Maidstone, GB
(znak słowno-graficzny)
SILGO
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 02.09.08, 26.13.99
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, 35 Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Doradztwo biznesowe
w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygotowania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi rezerwacji
pokojów, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako
usługi prawne.
(210)
(731)
(540)
(540)

529446
(220) 2021 05 27
RUSIN ANNA WEBSYSTEMS, Starachowice
(znak słowno-graficzny)
FIXMYCAR

(531) 14.07.09, 26.11.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210)
(731)
(540)
(540)

529448
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta CIASTO MARCHEWKOWE AROMATYCZNE
PYSZNA KLASYKA 16 PORCJI

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 1 Surfaktanty do użytku w związku z pestycydami rolniczymi, Środki chemiczne powierzchniowo czynne
do użytku w rolnictwie, Środki nawilżające do użycia jako
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, Środki
chemiczne do ochrony roślin, Środki chemiczne do użytku
w mieszankach pestycydowych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, Dodatki chemiczne do pestycydów, Dodatki chemiczne do nawozów.
529444
(220) 2021 05 25
YAMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yammy

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 08.01.15, 08.01.17,
05.09.01, 05.09.22, 05.03.11, 05.03.15, 05.07.06, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.02, 26.11.12,
26.13.01, 25.01.19
(510), (511) 30 Ciasta, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta
z bakaliami, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz
mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto na wypieki,
Ciasto w proszku, Gotowe desery jako wyroby cukiernicze,
Gotowe desery jako wyroby piekarnicze, Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mie-
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szanki do sporządzania ciast, Mieszanki mączne do użytku
w pieczeniu, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty
aromatyczne do wypieków, Preparaty do ciast, Preparaty
do wyrobu produktów piekarniczych, Proszki do wyrobu
ciast, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze.
(210)
(731)
(540)
(540)

529449
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta BUDYŃ SMAK

Nr ZT26/2021

oraz mieszanki do jego przygotowywania, Ciasto na wypieki,
Ciasto w proszku, Cukier, Cukier Biały, Dekoracje cukiernicze
do ciast, Dodatki smakowe i przyprawy, Gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, Gotowe desery jako wyroby piekarnicze,
Gotowe mieszanki do pieczenia, Koncentrat mąki do żywności, Krem budyniowy w proszku, Mieszanka do ciasta, Mieszanki ciasta, Mieszanki do kremu budyniowego, Mieszanki
do sporządzania ciast, Mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, Musy, Musy deserowe, Nadzienie na bazie kremu
budyniowego do tortów i ciast, Naturalne substancje słodzące, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne
do wypieków, Preparaty do ciast, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty przyprawowe, Preparaty
z glukozy do celów spożywczych, Produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, Produkty spożywcze z cukru
do słodzenia deserów, Proszki do wyrobu ciast, Przyprawy,
Przyprawy do pieczenia, Słodkie dekoracje do ciast, Słodkie
polewy i nadzienia, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie
cukru, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy.
529452
(220) 2021 05 27
BANASZKIEWICZ MACIEJ MOBAPKI.PL - LIDER
APLIKACJI MOBILNYCH, Rzerzęczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MojaKoja
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.13.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18,
26.01.22, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 08.01.19, 08.07.15,
11.01.02, 11.03.02, 11.03.05, 11.03.10, 11.03.20, 25.01.19
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę jako podstawowy składnik, Budynie deserowe, Budyń
w proszku, Budynie deserowe w proszku, Desery czekoladowe, Gotowe desery jako wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Preparaty na bazie
kakao, Preparaty z kakao, Produkty na bazie czekolady, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Żywność na bazie kakao.
(210)
(731)
(540)
(540)

529451
(220) 2021 05 25
BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(znak słowno-graficzny)
Delecta

(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku
[portalu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie.
(210)
(731)
(540)
(540)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24,
26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 26.01.22, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.12, 05.03.11, 05.03.14, 08.01.15, 11.03.09,
11.03.20, 25.01.19
(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do żywności, Aromaty waniliowe, Artykuły spożywcze ze zbóż, Brązowy cukier, Ciasta, Ciasta gotowe do pieczenia, Ciasta z bakaliami,
Ciasta z kremem, Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia

529453
(220) 2021 05 25
ŚREDZIŃSKI PRZEMYSŁAW, Zaścianki
(znak słowno-graficzny)
TP TECHPRES

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Aluminium, Armatura do przewodów metalowa, Balustrady metalowe, Barierki
bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne
metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe,
Beczki metalowe, Belki metalowe, Bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, Blacha jako: płyty, arkusze,
Blacha pancerna, Blacharskie materiały dla budownictwa,
Bloki skrytek na korespondencję, Boazeria metalowa, Boje
cumownicze metalowe, Bramy metalowe, Bransoletki identyfikacyjne metalowe, Budki telefoniczne metalowe, Chlewy
metalowe, Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Cyfry
i litery [z metali nieszlachemych] z wyjątkiem czcionek, Ćwieki, Dachowe rynny metalowe, Dachówki metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Doki pływające do cumowania
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statków metalowe, Dozowniki stałe do ręczników metalowe,
Drabiny metalowe, Drobnica żelazna, Drut aluminiowy, Drut
kolczasty, Drut metalowy, Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Drzwi
metalowe, Drzwi skarbcowe, Dysze metalowe, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzwonki, Dzwony, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany
paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa, Foremki i formy metalowe, Formy odlewnicze metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Haki
metalowe, Imadła metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu,
Kabiny metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kadzie
metalowe, Kajdanki metalowe, Kapsle do butelek metalowe,
Kasetony metalowe dla budownictwa, Kasy pancerne i sejfy
stalowe, Kasetki na pieniądze metalowe, Kątowniki metalowe, Klucze metalowe, Kłódki, Kokile, Kolanka metalowe, Kolejowe materiały metalowe, Kołatki do drzwi, Kołki metalowe,
Kołnierze metalowe, Kominy metalowe, Kominowe trzony
metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korki metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe,
Kółka samonastawne do mebli metalowe, Kowadła, Krany,
Kurki do beczek metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Kraty ochronne do pieców metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy
profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe], Lutowanie (Drut do -) metalowy, Lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Laty metalowe, Łubki [nakładki stykowe] do szyn, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do -)
metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Maszty [słupy] metalowe, Metalowe słupy na afisze, Maszty ze stali, Materiały
konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale
samozapalne, Metale w postaci folii lub proszku do drukarek
3D, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle
[pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza,
Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt,
Metalowe paliki do roślin lub drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki
do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe rampy dla
pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe,
Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia
do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające
do drzwi, Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zaciski
do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Miedź (Drut z -) nieizolowany, Mieszanie zaprawy (Kastry do -) metalowe, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki metalowe,
Nakrętki metalowe, Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nawijarki
niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nity metalowe, Numery
domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia
ładunków, metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy grobów
metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki metalowe,
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Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne
i budowlane], Osprzęt budowlany lub meblowy metalowy,
Okna metalowe, Okucia dla budownictwa metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia metalowe do mebli, Osłony do rur
metalowe, Osłony drzew, metalowe, Pachołki cumownicze
metalowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe,
Palety metalowe, Palniki metalowe, Panele konstrukcyjne
metalowe, Pancerze z płyt, Parkany metalowe, Pasy do przenoszenia ładunków metalowe, Pierścienie metalowe, Plakietki pamiątkowe metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płyty, Płytki metalowe
do użytku w budownictwie, Płyty chodnikowe metalowe,
Płyty metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do -),
Podłogi metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki
na paliwo płynne metalowe, Pokrycia dachowe metalowe,
Pokrycia metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pomosty pływające metalowe, Podkowy
metalowe, Podłogi metalowe, Podpory jako stemple metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pokrywy metalowe,
Pomosty prefabrykowane metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Przetyczki, Przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych,
Puszki do konserw, metalowe, Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, Ramy metalowe: Rękojeści metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe
[inne niż do maszyn], Rurociągi zasilające metalowe, Rury
metalowe, Rury i przewody do centralnego ogrzewania metalowe, Rusztowania metalowe, Rygle metalowe, Rynny metalowe, Schody (Obudowy - ) metalowe, Sejfy, elektroniczne,
Silosy metalowe, Skarbonki na pieniądze metalowe, Skrajniki
metalowe dla wagonów kolejowych, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (Wiązadła do -) metalowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Stajnie metalowe, Stal (Rolety ze -), Statuetki
z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple
[podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stopnie
schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania
metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne
nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Taśma stalowa, Taśmy
do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi
(Obudowy -) metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe,
Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem -), metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe,
Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Za-
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mknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne],
Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe,
Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały -) do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe,
Zwrotnice kolejowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, 7 Akcesoria mocowane
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Aparaty do oczyszczania acetylenu, Aparaty do skrawania,
Automaty do sprzedaży, Awaryjne agregaty prądotwórcze,
Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silników, Chwytaki, Chwytaki bel,
Cylindry do maszyn, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren,
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dłuta do maszyn,
Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy stosowane jako części
maszyn, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu:
gazu, ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami
maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], Dźwigi do pojazdów, Dźwigniki zębatkowe,
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki,
Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne
urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia
do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawania,
Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego,
Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki
do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwanizacyjne
maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne
[części maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią
gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory prądu, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertarskie
[części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi,
Hydrauliczne silniki, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje
do mycia pojazdów, Instalacje do centralnego odkurzania,
Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory
wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła
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szlifierskie [części maszyn], Kola zębate, Kołowroty, Kombajny
zbożowe, Kondensatory pary stosowane jako części maszyn,
Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Kondensatory powietrzne, Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Korbowody
do maszyn, motorów i silników, Kopaczki, Koparki, Kosiarki,
Kosze samowyładowcze mechaniczne, Kowarki, Krajalnice
jako maszyny, Krajarki [maszyny], Kubki udojowe do dojarek,
Kultywatory, Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze do pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Ładowacze, Ładowarki, Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów
lądowych, Łożyska [części maszyn], Łuskarki ziarna, Łyżki, Malaksery, Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maselnice,
Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, Maszynowe koła zamachowe,
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny dla
mleczarstwa, Maszyny do filtrowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do mieszania, Maszyny do mineralizacji
wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia
ciśnieniowego, Maszyny do gwintowania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny
do obróbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do pielenia,
Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do przetwarzania
tworzyw szmcznych, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny
rolnicze, Maszyny do smołowania, Maszyny do strzyżenia
sierści u zwierząt, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny rozpylające, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], Mieszalniki, Maszynki do mięsa, Młynki domowe,
Młocarnie, Młoty: dźwigowe, Młoty elektryczne, Młoty mechaniczne, Młoty pneumatyczne, Młyny jako maszyny, Napełniarki, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia rolnicze, Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny oraz osprzęt
do tych narzędzi, Nitownice, Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obieraczki, Obrabiarki, Obudowy [części maszyn],
Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, Opalarki, Osłony
do maszyn, Ostrza [części maszyn], Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe
do silników, Pasy do maszyn, Pierścienie smarujące [części
maszyn], Piły, Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe],
Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe
do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi hydrauliczne,
Pneumatyczne przenośniki, Pneumatyczne podajniki, Pneumatyczne podnośniki, Podgrzewacze wody, Podajniki [części
maszyn], Podnośniki [urządzenia], Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompy jako maszyny, Postrzygarki [maszyny], Przesiewacze, Pralki, Prasownice, Prądnice prądu stałego, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prostownice, Prowadnice do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przeguby
uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn,
Przenośniki, Przesiewacze, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania
zasłon, sterowane elektrycznie, Regulatory [części maszyn],
Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty jako maszyny, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozruszniki
silników, Separatory, Separatory para-olej, Silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, Sieczkarnie, Siewniki, Silniki,
inne niż do pojazdów lądowych, Sita, Snopowiązałki, Sortow-
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nice, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe, Sprężarki, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Spycharki, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stoły
do maszyn, Strugarki wzdłużne, Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Szczotki [części maszyn], Szlifierki, Suszarki jako
wirówki, Szatkownice, Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników
Diesla, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłumiki do silników, Tokarki, Transportery,
Trzeparki elektryczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbosprężarki, Turbosprężarki, Ubijaki jako maszyny,
Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ugniatarki,
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, Urządzenia do kuchni
elektryczne, Urządzenia do rozdrabniania i zagęszczania odpadów, Urządzenia do ssania powietrza, Urządzenia i sprzęt
elektryczny do: pastowania, froterowania, polerowania, Urządzenia do wulkanizacji, Walcarki, Walce drogowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wciągniki, Wialnie,
Wiązarki do siana, Widły, Wiertarki, Wirówki jako maszyny,
Wirówki do mleka/śmietany, Wentylatory do silników, Wiertarki, Wirówki stosowane jako młynki lub suszarki, Wyciągi
[dźwigi], Wymienniki ciepła stosowane jako części maszyn,
Wytłaczarki, Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze
do gaźników, Zawory [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane
kultywatory, Zmywarki do naczyń, Żniwiarki i snopowiązałki,
Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Aktynometry, Akumulatory, elektryczne,
Alarmy, Alidady [części składowe przyrządów optycznych],
Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, Anteny, Antykatody, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna
do komutacji, Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty
do projekcji przezroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, Apertometry [optyka],
Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Barometry, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów,
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem
DNA, Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie fotograficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki parkowania do pojazdów, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dalekopisy, Dalmierze [odległościomierze], Densymetry, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów
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komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elektroniczne
partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekranopisy],
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elekryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony
do pobrania na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki],
Ergometry, Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Filtry do masek do oddychania Filtry do użytku w fotografii,
Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Galwanometry,
Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne
taśmy miernicze, Gęstościomierze, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grzechotki
sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania
psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów
geodezyjnych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek
elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń
do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski
ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody,
Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia,
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne,
Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe
[PDA], Komputery przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność],
Korektory graficzne [urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry],
Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze],
Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów
fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektronowe, Lampy optyczne, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczydła, Liny sondu-
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jące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka],
Lustra [optyka], Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne
[przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia
do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery
audio, Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci
kasków ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające,
Obudowy głośników, Ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt
fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne,
Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane,
Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D,
Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne,
Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Optyczne
czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody
elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony
głowy, Osłony obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne,
Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, Pasy do podpierania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece
do użytku laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne,
Planimetry, Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty
do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty
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kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojemniki na s/kicłka mikroskopowe, Pokrowce
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze,
Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli
elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Projektory, Projektory wideo,
Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki
elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody
akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia],
Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice
do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca,
Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony
[fotografia], Przyspieszeniomierze, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radia [odbiorniki radiowe], Radia
samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe
do zdjęć, Ramki do przekroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla
nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Rękawice do ochrony
przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru,
Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki dla
różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem
do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów
naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sferometry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed
wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia
do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki
rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę],
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne,
Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne
[optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy
do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki
do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne,
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Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowi, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szklane obudowy do akumulatorów,
Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów,
Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze
[elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia
nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów,
Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory
elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody,
Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych,
Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności,
Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia do fakturowania,
Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządzenia do powiększania
[fotografia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur,
Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia
do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia
odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej,
Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia],
Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich,
nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizyki,
Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania po-
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wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia krawieckie do zaznaczania
rąbków, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych,
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe,
Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze,
Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze,
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki
poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory],
Wykrywacze dymu, Wykrywacze przedmiotów metalowych
do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze
lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki
[fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zegarki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek
[wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycznych,
Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolarstwo],
Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące, 12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Ambulanse
[karetki pogotowia], Amfibie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki
na narty do samochodów, Błotniki, Ciągniki, Ciężarki do wyważania kół pojazdów, Ciężarówki, Czopy osi pojazdów, Deskorolki elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki
do rowerów, Drążki skrętne do pojazdów, Drony cywilne,
Drony dostawcze, Drony wyposażone w kamerę, Drzwi
do pojazdów, Dzwonki do rowerów, Dżojstiki do pojazdów,
Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony
[pojazdy], Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów,
Hulajnogi (pojazdy), Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy
do pojazdów, Klaksony do pojazdów, Klatki transportowe,
Klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi, Kolce do opon, Koła do pojazdów lądowych, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Kołpaki,
Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
Korki do zbiorników paliwa w pojazdach, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka samonastawne do wózków [pojazdy], Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy do motocykli, Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy
napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, Łoża silnika
do pojazdów lądowych, Maski do pojazdów, Maski silników
do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, Motorowery, Nadwozia pojazdów, Nakrętki
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do szpilek piast w kołach pojazdów, Napinacze do szprych
do kół, Nóżki do rowerów, Nóżki motocyklowe, Obręcze
do piast kół, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Okładziny
hamulcowe do pojazdów, Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Pedały do rowerów,
Piankowe wkładki do opon, Piasty kół pojazdów, Płytki cierne
hamulca do samochodów, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni
ładunkowej [części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], Podwozia
pojazdów, Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do poruszania
się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy
elektryczne, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce na kierownice pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Polewaczki [pojazdy], Pompki
do rowerów, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki naziemne [transportery], Przyczepy [pojazdy], Przyczepy turystyczne mieszkalne, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, Rowery, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Samochody, Sanie ratownicze, Siatki bagażowe do pojazdów, Siedzenia
do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Siodełka
do motocykli, Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne niż do silników, Skrzynie ładunkowe
wywrotkowe do ciężarówek, Spojlery do pojazdów, Sprzęgła
do pojazdów lądowych, Stopnie nadwozia do pojazdów, Sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, Szczęki hamulcowe
do pojazdów, Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów,
Śmieciarki, Tapicerka do pojazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Uchwyty na kubek
do stosowania w pojazdach, Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, Wały
napędowe do pojazdów lądowych, Wentyle do opon pojazdów, Wolne koła do pojazdów lądowych, Wozy, Wózki golfowe [pojazdy], Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy,
Wycieraczki do przednich szyb, Wycieraczki przednich świateł, Zagłówki do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samochodowe, Zapinki kołkowe do masek samochodowych, Zderzaki
do pojazdów, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Zębate
przekładnie do pojazdów lądowych, Złącza do przyczep
do pojazdów, 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Arkusze
i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, Balustrady
niemetalowe, Baraki, Betonowe elementy budowlane, Bramki wejściowe kołowrotowe, niemetalowe, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje -)
niemetalowe, Budynki niemetalowe przenośne, Chlewy,
nie z metalu, Cukrowa trzcina (brykiety z wytłoków z -) [materiał budowlany], Deski [drewno budowlane], Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Drewno budowlane, Drzwi
niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Dźwigary niemetalowe, Elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci
płyt, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe,
Filc dla budownictwa, Formy odlewnicze niemetalowe, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Geotekstylia, Gumowe
łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, Kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Kominowe trzony niemetalowe, Konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, Krokwie dachowe, Krokwie
dachowe, Listwy niemetalowe, Łupek, Maszty flagowe, niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Nadproża
niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe,
Niemetalowe płytki ścienne, Niemetalowe słupy, Obudowy
kominków, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane,
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niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Okładziny drewniane,
Osłony pancerne, niemetalowe, Palisady niemetalowe, Panele akustyczne niemetalowe, Parkiety, Platformy prefabrykowane, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Profile
niemetalowe dla budownictwa, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury wodociągowe
niemetalowe, Rusztowania niemetalowe, Schody niemetalowe, Silosy niemetalowe, Słupy niemetalowe dla budownictwa, Słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, Tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Targowe (Pawilony -), Trzcina do użytku w budownictwie, Uliczne kanały ściekowe niemetalowe, Wolnostojące
niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, Zawory przewodów
drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, Znaki
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, 35 Agencje importowo-eksportowe, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Badania rynkowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Biura pośrednictwa pracy, Dekoracja wystaw
sklepowych, 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, Doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, Doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, Dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Ekonomiczne
prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do - ), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Opinie, Opracowywanie CV dla
osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich,
Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy
korespondencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, Udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie
dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
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prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi public relations, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób
trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, z wyrobami: budowlanymi, przemysłowymi, dla rolnictwa i leśnictwa,
a w szczególności: Altany konstrukcje z metalu, Aluminium,
Armatura do przewodów metalowa, Balustrady metalowe,
Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki
ochronne metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metaIowe, Beczki metalowe, Belki metalowe, Bezpieczne kasetki
do przechowywania pieniędzy, Blacha jako: płyty, arkusze,
Blacha pancerna, Blacharskie materiały dla budownictwa,
Bloki skrytek na korespondencję, Boazeria metalowa, Boje
cumownicze metalowe, Bramy metalowe, Bransoletki identyfikacyjne metalowe, Budki telefoniczne metalowe, Chlewy
metalowe, Ciągnione i polerowane pręty metalowe, Cyfry
i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Ćwieki, Dachowe rynny metalowe, Dachówki metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Doki pływające do cumowania
statków metalowe, Dozowniki stałe do ręczników metalowe,
Drabiny metalowe, Drobnica żelazna, Drut aluminiowy, Drut
kolczasty, Drut metalowy, Drut ze stali, Drut ze stopów metali nieszlachetnych [z wyjątkiem drum topikowego], Drzwi
metalowe, Drzwi skarbcowe, Dysze metalowe, Dysze, końcówki wylotowe z metalu, Dzwonki, Dzwony, Dźwiękoszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany
paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa, Foremki i formy metalowe, Formy odlewnicze metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gzymsy metalowe, Haki
metalowe, Imadła metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu,
Kabiny metalowe, Kable metalowe nieelektryczne, Kadzie
metalowe, Kajdanki metalowe, Kapsle do butelek metalowe,
Kasetony metalowe dla budownictwa, Kasy pancerne i sejfy
stalowe, Kasetki na pieniądze metalowe, Kątowniki metalowe, Klucze metalowe, Kłódki, Kokile, Kolanka metalowe, Kolejowe materiały metalowe, Kołatki do drzwi, Kołki metalowe,
Kołnierze metalowe, Kominy metalowe, Kominowe trzony metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe -) [budownictwo], Konstrukcje nośne szkłami, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Korki metalowe,
Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kółka samonastawne do mebli metalowe, Kowadła, Krany, Kurki do beczek
metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Kraty
ochronne do pieców metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane
metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje meta-
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lowe], Lutowanie (Drut do -) metalowy, Lutowanie [twarde]
(pręty do -) metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Laty metalowe, Łubki [nakładki stykowe] do szyn, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do -) metalowe,
Łuszczone pręty metalowe, Maszty [słupy] metalowe, Metalowe słupy na afisze, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne
metalowe, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe,
Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe,
Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe,
Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale samozapalne, Metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku
w budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki
do roślin lub drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki do wymiany oleju,
Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływowe, Metalowe
maszty do kominków, Metalowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi,
Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Miedź (Drut z -) nieizolowany, Mieszanie zaprawy (Kastry do -) metalowe, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki
metalowe, Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nity metalowe, Numery domów
nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków,
metalowe, Obrotnice [koleje], Obudowy grobów metalowe,
Odrzwia metalowe, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
Osprzęt budowlany lub meblowy metalowy, Okna metalowe, Okucia dla budownictwa metalowe, Ościeżnice metalowe, Okucia metalowe do mebli, Osłony do rur metalowe,
Osłony drzew, metalowe, Pachołki cumownicze metalowe,
Palety do transportu wewnętrznego metalowe, Palety metalowe, Palniki metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe,
Pancerze z płyt, Parkany metalowe, Pasy do przenoszenia ładunków metalowe, Pierścienie metalowe, Plakietki pamiątkowe metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe,
Plomby, uszczelki ołowiane, Płyty, Płytki metalowe do użytku
w budownictwie, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do -), Podłogi
metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki
metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki na paliwo
płynne metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, Pokrycia
metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pomosty pływające metalowe, Podkowy metalowe,
Podłogi metalowe, Podpory jako stemple metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pokrywy metalowe, Pomosty
prefabrykowane metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Pręty stalowe wyższej jakości, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Przetyczki, Przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe,
metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Puszki do kon-
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serw, metalowe, Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, Ramy metalowe, Rękojeści metalowe, Rolety
zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż
do maszyn], Rurociągi zasilające metalowe, Rury metalowe,
Rury i przewody do centralnego ogrzewania metalowe,
Rusztowania metalowe, Rygle metalowe, Rynny metalowe,
Schody (Obudowy -) metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy
metalowe, Skarbonki na pieniądze metalowe, Skrajniki metalowe dla wagonów kolejowych, Skrzynki na listy metalowe,
Skrzynki na narzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe,
Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, metalowe, Smarowniczki, Snopy (Wiązadła do -) metalowe, Sprężyny [drobnica
metalowa], Stajnie metalowe, Stal (Rolety ze -), Statuetki
z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalowe, Stemple
[podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stopnie
schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania
metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne
nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Taśma stalowa, Taśmy
do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi
(Obudowy -) metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe,
Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem -), metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe,
Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia do pudełek, metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne],
Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe,
Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały -) do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe,
Zwrotnice kolejowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, Akcesoria mocowane
do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory [generatory prądu przemiennego],
Aparaty do oczyszczania acetylenu, Aparaty do skrawania,
Automaty do sprzedaży, Awaryjne agregaty prądotwórcze,
Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silników, Chwytaki, Chwytaki bel,
Cylindry do maszyn, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren,
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dłuta do maszyn,
Dmuchawy jako maszyny, Dmuchawy stosowane jako części
maszyn, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu:
gazu, ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami
maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
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Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], Dźwigi do pojazdów, Dźwigniki zębatkowe,
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne
urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników],
Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników,
Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwanizacyjne maszyny,
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory prądu, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertarskie
[części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi,
Hydrauliczne silniki, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje
do mycia pojazdów, Instalacje do centralnego odkurzania,
Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory
wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła maszyn, Koła
szlifierskie [części maszyn], Koła zębate, Kołowroty, Kombajny
zbożowe, Kondensatory pary stosowane jako części maszyn,
Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Kondensatory powietrzne, Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Korbowody
do maszyn, motorów i silników, Kopaczki, Koparki, Kosiarki,
Kosze samowyładowcze mechaniczne, Kowarki, Krajalnice
jako maszyny, Krajarki [maszyny], Kubki udojowe do dojarek,
Kultywatory, Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze do pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Ładowacze, Ładowarki, Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów
lądowych, Łożyska [części maszyn], Łuskarki ziarna, Łyżki, Malaksery, Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maselnice,
Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, Maszynowe koła zamachowe,
Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny dla
mleczarstwa, Maszyny do filtrowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do mieszania, Maszyny do mineralizacji
wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia
ciśnieniowego, Maszyny do gwintowania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny
do obróbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do pielenia,
Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do przetwarzania
tworzyw sztucznych, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny
rolnicze, Maszyny do smołowania, Maszyny do strzyżenia
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sierści u zwierząt, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny rozpylające, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części maszyn], Mieszalniki, Maszynki do mięsa, Młynki domowe,
Młocarnie, Młoty: dźwigowe, Młoty elektryczne, Młoty mechaniczne, Młoty pneumatyczne, Młyny jako maszyny, Napełniarki, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia rolnicze, Narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny oraz osprzęt
do tych narzędzi, Nitownice, Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obieraczki, Obrabiarki, Obudowy [części maszyn],
Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, Opalarki, Osłony
do maszyn, Ostrza [części maszyn], Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe
do silników, Pasy do maszyn, Pierścienie smarujące [części
maszyn], Piły, Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe],
Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe
do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi hydrauliczne,
Pneumatyczne przenośniki, Pneumatyczne podajniki, Pneumatyczne podnośniki, Podgrzewacze wody, Podajniki [części
maszyn], Podnośniki [urządzenia], Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompy jako maszyny, Postrzygarki [maszyny], Przesiewacze, Pralki, Prasownice, Prądnice prądu stałego, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prostownice, Prowadnice do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przeguby
uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn,
Przenośniki, Przesiewacze, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania
zasłon, sterowane elektrycznie, Regulatory [części maszyn],
Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty jako maszyny, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozruszniki
silników, Separatory, Separatory para-olej, Silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, Sieczkarnie, Siewniki, Silniki,
inne niż do pojazdów lądowych, Sita, Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki elektryczne, Spawarki gazowe, Sprężarki, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Spycharki, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stoły
do maszyn, Strugarki wzdłużne, Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Szczotki [części maszyn], Szlifierki, Suszarki jako
wirówki, Szatkownice, Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do silników
Diesla, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub silników], Tłumiki do silników, Tokarki, Transportery,
Trzeparki elektryczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbosprężarki, Turbosprężarki, Ubijaki jako maszyny,
Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ugniatarki,
Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, Urządzenia do kuchni
elektryczne, Urządzenia do rozdrabniania i zagęszczania odpadów, Urządzenia do ssania powietrza. Urządzenia i sprzęt
elektryczny do: pastowania, froterowania, polerowania, Urządzenia do wulkanizacji, Walcarki, Walce drogowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wciągniki, Wialnie,
Wiązarki do siana, Widły, Wiertarki, Wirówki jako maszyny,
Wirówki do mleka/śmietany, Wentylatory do silników, Wiertarki, Wirówki stosowane jako młynki lub suszarki, Wyciągi
[dźwigi], Wymienniki ciepła stosowane jako części maszyn,
Wytłaczarki, Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze
do gaźników, Zawory [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane
kultywatory, Zmywarki do naczyń, Żniwiarki i snopowiązałki,
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Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, Adaptory elektryczne, Aerometry, Aktynometry, Akumulatory, elektryczne,
Alarmy, Alidady [części składowe przyrządów optycznych],
Alkoholomierze, Amperomierze, Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, Anemometry, Anteny, Antykatody, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania temperatury, Aparatura elektryczna
do komutacji, Aparatura i przyrządy dla chemii, Aparaty
do projekcji przezroczy, Aparaty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, Apertometry [optyka],
Aplikacje komputerowe do pobrania, Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, Barometry, Baterie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów,
Baterie słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem
DNA, Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy
[aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie fotograficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujniki parkowania do pojazdów, Czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dalekopisy, Dalmierze [odległościomierze], Densymetry, Diody elektroluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody świecące [LED], Dozowniki, Drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolowany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] telegraficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Elektrolizery, Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Elektroniczne
partytury, do pobrania, Elektroniczne pióra [ekranopisy],
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instalacje przeciw włamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony
do pobrania na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki],
Ergometry, Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Filtry do masek do oddychania Filtry do użytku w fotografii,
Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, Galwanometry,
Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiarowe], Geodezyjne
taśmy miernicze, Gęstościomierze, Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grzechotki
sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania
psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologra-
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my, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów
geodezyjnych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek
elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne
[karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń
do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski
ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody,
Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia,
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne
bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne,
Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], Komputery, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe
[PDA], Komputery przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki [elektryczność],
Korektory graficzne [urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [areometry],
Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze],
Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów
fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektronowe, Lampy optyczne, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy [optyka],
Lustra [optyka], Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne
[przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia
do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Megafony, Membrany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery
audio, Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci
kasków ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
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meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające,
Obudowy głośników, Ochraniacze głowy do uprawiania
sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt
fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne,
Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane,
Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D,
Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne,
Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki
do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy,
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, Pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała podczas
podnoszenia ciężarów, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy,
Piece do użytku laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki
ochronne, Planimetry, Plotery, Płytki dla układów scalonych,
Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe,
Płyty kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy
komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki
na szkła kontaktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe,
Pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce
do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony,
Polarymetry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alkoholowe, Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność],
Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływomierze,
Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy
do mierzenia grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy
do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania
materiałów, Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorolo-
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giczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne,
Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomierze, Pulpity rozdzielcze
[elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki
przyłączeniowe [elektryczność], Radia [odbiorniki radiowe],
Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotograwiury,
Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulatory napięcia do pojazdów,
Regulatory prędkości do gramofonów, Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory
do filtrowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne,
Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Rękawice
do ochrony przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty
do teleprezencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne,
Różdżki dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki
z ustnikiem do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity
do celów naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sferometry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe,
Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane
na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spektroskopy, Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny
do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla
komputerów, Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki
do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne,
Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowi, Symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szklane obudowy do akumulatorów,
Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów,
Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy
do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji
dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia
nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Termohigrometry, Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów,
Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory
elektryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody,
Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych,
Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności,
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Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
Urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia do fakturowania,
Urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia
do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia
do ochrony osobistej przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządzenia do powiększania
[fotografia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur,
Urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia
do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia
odbitek fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej,
Urządzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia],
Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne
do zdalnego zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia
i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich,
nie do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizyki,
Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne,
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia krawieckie do zaznaczania
rąbków, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych,
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe,
Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze,
Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze,
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki
poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory],
Wykrywacze dymu, Wykrywacze przedmiotów metalowych
do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyładowcze
lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze migawki
[fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy Zawory elektromagne-

70

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

tyczne [przełączniki elektromagnetyczne], Zegarki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki
do przewodów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne
[jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące,
Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Ambulanse [karetki
pogotowia], Amfibie [pojazdy], Amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki na narty
do samochodów, Błotniki, Ciągniki, Ciężarki do wyważania
kół pojazdów, Ciężarówki, Czopy osi pojazdów, Deskorolki
elektryczne, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki do rowerów, Drążki skrętne do pojazdów, Drony cywilne, Drony
dostawcze, Drony wyposażone w kamerę, Drzwi do pojazdów, Dzwonki do rowerów, Dżojstiki do pojazdów, Foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], Furgony [pojazdy],
Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe],
Hamulce do pojazdów, Hamulce do rowerów, Hulajnogi (pojazdy), Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów,
Klaksony do pojazdów, Klatki transportowe, Klipsy przystosowane do mocowania części samochodowych do nadwozi,
Kolce do opon, Koła do pojazdów lądowych, Koła do rowerów, Koła zębate do rowerów, Kołpaki, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Korki do zbiorników
paliwa w pojazdach, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka samonastawne do wózków [pojazdy], Lusterka boczne
do pojazdów, Lusterka wsteczne, Łańcuchy do motocykli,
Łańcuchy do samochodów, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy przeciwpoślizgowe, Łańcuchy rowerowe, Łaty do opon, Łoża silnika do pojazdów lądowych,
Maski do pojazdów, Maski silników do pojazdów, Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Motocykle, Motorowery, Nadwozia pojazdów, Nakrętki do szpilek piast w kołach
pojazdów, Napinacze do szprych do kół, Nóżki do rowerów,
Nóżki motocyklowe, Obręcze do piast kół, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Okładziny hamulcowe do pojazdów,
Opony do pojazdów, Osie pojazdów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, Pedały do rowerów, Piankowe wkładki
do opon, Piasty kół pojazdów, Płytki cierne hamulca do samochodów, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej
[części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach], Podwozia pojazdów,
Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Pokrowce na kierownice pojazdów, Pokrowce
na siedzenia pojazdów, Polewaczki [pojazdy], Pompki do rowerów, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przemienniki
momentu obrotowego do pojazdów lądowych, Przenośniki
naziemne [transportery], Przyczepy [pojazdy], Przyczepy turystyczne mieszkalne, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Rowery, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy rowerowe, Samochody, Sanie ratownicze, Siatki bagażowe do pojazdów, Siedzenia do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Siodełka do motocykli,
Siodełka rowerowe, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych,
inne niż do silników, Skrzynie ładunkowe wywrotkowe
do ciężarówek, Spojlery do pojazdów, Sprzęgła do pojazdów
lądowych, Stopnie nadwozia do pojazdów, Sygnalizatory jaz-
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dy wstecz do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów,
Szprychy kół pojazdów, Szyby do pojazdów, Śmieciarki, Tapicerka do pojazdów, Tarcze hamulcowe do pojazdów, Turbiny
do pojazdów lądowych, Uchwyty na kubek do stosowania
w pojazdach, Urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, Urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych, Wały napędowe
do pojazdów lądowych, Wentyle do opon pojazdów, Wolne
koła do pojazdów lądowych, Wozy, Wózki golfowe [pojazdy],
Wózki jezdniowe widłowe, Wózki na zakupy, Wycieraczki
do przednich szyb, Wycieraczki przednich świateł, Zagłówki
do siedzeń pojazdów, Zapalniczki samochodowe, Zapinki
kołkowe do masek samochodowych, Zderzaki do pojazdów,
Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Zębate przekładnie
do pojazdów lądowych, Złącza do przyczep do pojazdów,
Altany [konstrukcje niemetalowe], Arkusze i pasy z tworzyw
sztucznych do znakowania dróg, Balustrady niemetalowe,
Baraki, Betonowe elementy budowlane, Bramki wejściowe
kołowrotowe, niemetalowe, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budowlane (Konstrukcje -) niemetalowe,
Budynki niemetalowe przenośne, Chlewy, nie z metalu, Cukrowa trzcina (brykiety z wytłoków z -) [materiał budowlany],
Deski [drewno budowlane], Domy z prefabrykatów [zestawy
do montażu], Drewno budowlane, Drzwi niemetalowe,
Drzwi pancerne niemetalowe, Dźwigary niemetalowe, Elementy budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy
wykończeniowe budowlane niemetalowe, Filc dla budownictwa, Formy odlewnicze niemetalowe, Ganki niemetalowe, do budownictwa, Geotekstylia, Gumowe łożyska do izolacji sejsmicznej budynków, Kanały [dukty] niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Kominowe trzony niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla
budownictwa, Krokwie dachowe, Krokwie dachowe, Listwy
niemetalowe, Lupek, Maszty flagowe, niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, Niemetalowe płytki
ścienne, Niemetalowe słupy, Obudowy kominków, niemetalowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
Okiennice niemetalowe, Okładziny drewniane, Osłony pancerne, niemetalowe, Palisady niemetalowe, Panele akustyczne niemetalowe, Parkiety, Platformy prefabrykowane, niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Profile niemetalowe
dla budownictwa, Rurociągi zasilające, niemetalowe, Rury
drenażowe niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe,
Rusztowania niemetalowe, Schody niemetalowe, Silosy niemetalowe, Słupy niemetalowe dla budownictwa, Słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, Tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Targowe
(Pawilony -), Trzcina do użytku w budownictwie, Uliczne kanały ściekowe niemetalowe, Wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, Wsporniki niemetalowe do użytku w budownictwie, Wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe, Zawory przewodów drenażowych,
niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Zawory wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, Znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, Żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne, 37 Asfaltowanie, Budowa fabryk, Budowa
falochronów, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
i naprawa magazynów, Budowa stoisk i sklepów targowych,
Budownictwo, Budownictwo podwodne, Budownictwo
portowe, Ciesielstwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz,
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie i naprawa
kotłów, Czyszczenie kominów, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie okien, Czyszczenie pojazdów, Dezynfekcja, Eliminacja
zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja o napra-
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wach, Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa telefonów,
Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa wind,
Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, Izolowanie budynków, Konserwacja i naprawa
palników, Konserwacja mebli, Konserwacja i naprawa samolotów, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
Konsultacje budowlane, Lakierowanie, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Ładowanie baterii telefonów komórkowych, Malowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Montaż
drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Montaż instalacji na placach budowy, Montaż rusztowań,
Montaż wyposażenia kuchennego, Murarstwo, Mycie, Mycie
pojazdów, Nadzór budowlany, Naprawa aparatów fotograficznych, Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja skarbców, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa
pomp, Naprawy podwodne, Naprawa zamków, Nitowanie,
Ostrzenie noży, Polerowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, Regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, Renowacja powłok cynowych, Roboty wydobywcze [górnictwo], Rozbiórka budynków, Smarowanie pojazdów, Sterylizacja narzędzi medycznych, Strojenie instrumentów muzycznych, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Sztuczne naśnieżanie, Tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi dekarskie, Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi
doradztwa budowlanego, Usługi eksploatacji kamieniołomów, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi napraw
awarii pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie
i obsługa], Usługi stoczniowe, Usługi szczelinowania hydraulicznego, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz,
Uszczelnianie budynków, Wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, Wiercenie studni, Wulkanizacja opon
[naprawa], Wynajem buldożerów, Wynajem koparek, Wynajem pomp do drenażu, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia, Wyważanie opon, Zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, Zabezpieczanie przed
korozją, 42 Administrowanie stronami komputerowymi stosowane jako sieciowymi, Aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne związane
z mapowaniem patentów, Badania technologiczne, Badania
w dziedzinie budownictwa, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania w dziedzinie spawania, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych,
Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie],
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
Doradztwo budowlane, Doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
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sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Ekspertyzy inżynieryjne, Hosting serwerów,
Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Kalibrowanie [pomiary], Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Miernictwo [pomiary], 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, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych z zakresu:
elektrycznego, elektronicznego, informatycznego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie techniczne, Platforma
jako usługa [PaaS], Planowanie urbanistyczne, Powielanie
programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie
komputerów, Projektowanie budowlane, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych
elektronicznych, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Testowanie materiałów, Testowanie pojazdów bankowozów,
Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, 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, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie komputerów, Wzornictwo przemysłowe, 45 Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane
z mapowaniem patentów, Eskorta towarów lub przedmiotów wartościowych, Licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi agencje ochrony nocnej,
Usługi doradcze w sprawach bezpieczeństwa, Usługi
ochrony osobistej, Usługi otwierania zaników, sejfów,
skarbców.
529457
(220) 2021 05 27
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowny)
(210)
(731)
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(540) DRACO
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle
spożywczym, rolnictwie i hodowli, gastronomii, pralnictwie,
przemyśle, do obróbki metali, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne odtłuszczające, Środki chemiczne
do czyszczenia samochodów, Preparaty do konserwacji
gumy i tworzyw sztucznych, Płyny przeciw zamarzaniu szyb
samochodowych, Chemiczne środki odpychające wodę
deszczową do nakładania na szyby pojazdów, Środki chemiczne do czyszczenia i impregnacji skóry, Emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucznych, Środki chemiczne
do usuwania gumy, latexu, parafiny, skrobi, betonu, Środki
chemiczne do czyszczenia maszyn rolniczych, Środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, Środki chemiczne
do czyszczenia mebli, powierzchni zmywalnych, przypalonych, Środki chemiczne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, Środki chemiczne do czyszczenia podłóg, Emulsje
do konserwacji podłóg, Produkty chemiczne do usuwania
powłok ochronnych, Środki chemiczne do czyszczenia wykładzin, dywanów, tapicerek, Mieszanki do usuwania kleju,
Preparaty odkamieniające, Środki zmiękczające wodę, Impregnaty przeciw plamom, Środki zapobiegające wytwarzaniu
się piany, 3 Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki chemiczne stosowane w praniu, Mydła,
Preparaty do usuwania tłuszczu, Środki piorące i czyszczące,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do udrażniania rur, Płyny do mycia naczyń, Środki do płukania zmywarek, Środki do płukania, Środki do usuwania rdzy, Płyny
do mycia szyb i luster, Środki do nadawania połysku, Proszki
i płyny do zmiękczania tkanin, Środki wybielające, Krochmal,
Odplamiacze, Preparaty czyszczące do pojazdów, ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, Kosmetyki do samochodów,
Detergenty do samochodów, Szampony do pojazdów, Płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, Środki do polerowania pojazdów oraz ich opon, Preparaty konserwujące
do elementów skórzanych pojazdów, Woski samochodowe,
5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały i środki opatrunkowe, Środki higieny osobistej, Środki
do mycia powierzchni sanitarnych, Trutki na szczury i myszy,
Środki do tępienia much i owadów, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: środki do czyszczenia i polerowania
oraz szorowania i ścierania, środki chemiczne stosowane
w praniu, mydła, preparaty do usuwania tłuszczu, środki piorące i czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do udrażniania rur, płyny do mycia naczyń, środki
do płukania zmywarek, środki do płukania, środki do usuwania rdzy, płyny do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do zmiękczania tkanin, środki
wybielające, krochmal, odplamiacze, preparaty czyszczące
do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrz jak też opon
i felg, kosmetyki do samochodów, detergenty do samochodów, szampony do pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, środki do polerowania pojazdów oraz
ich opon, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, środki higieny osobistej, środki do mycia powierzchni
sanitarnych, trutki na szczury i myszy, środki do tępienia
much i owadów, Usługi sprzedaży następujących towarów:
produkty chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym,
produkty chemiczne stosowane w rolnictwie i hodowli,
produkty chemiczne stosowane w gastronomii, produkty
chemiczne stosowane w pralnictwie, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, produkty chemiczne stosowane
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do obróbki metali, substancje i materiały oraz preparaty chemiczne i surowce naturalne, chemikalia czyszczące, środki
chemiczne odtłuszczające, środki chemiczne do czyszczenia
samochodów, preparaty do konserwacji gumy i tworzyw
sztucznych, płyny przeciw zamarzaniu szyb samochodowych, chemiczne środki odpychające wodę deszczową do nakładania na szyby pojazdów, środki chemiczne
do czyszczenia i impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucznych, środki chemiczne do usuwania gumy i latexu oraz parafiny i skrobi jak też betonu, środki
chemiczne do czyszczenia maszyn rolniczych, środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, środki chemiczne
do czyszczenia mebli, środki chemiczne do czyszczenia powierzchni zmywalnych oraz przypalonych, środki chemiczne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, środki chemiczne
do czyszczenia podłóg, emulsje do konserwacji podłóg, produkty chemiczne do usuwania powłok ochronnych, środki
chemiczne do czyszczenia wykładzin i dywanów oraz tapicerek, mieszanki do usuwania kleju, preparaty odkamieniające, środki zmiękczające wodę, impregnaty przeciw plamom,
środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, Usługi sprzedaży następujących towarów: woski antykorozyjne, powłoki,
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb,
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne,
urządzenia myjące, pistolety natryskowe, opryskiwacze ręczne, pistolety – narzędzia ręczne, urządzenia do dezynfekcji
i odkażania, pułapki na muchy, gąbki, ircha do czyszczenia,
szczotki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Zarządzanie w działalności handlowej, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
529458
(220) 2021 05 27
DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Korzeniew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRACO
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle
spożywczym, rolnictwie i hodowli, gastronomii, pralnictwie,
przemyśle, do obróbki metali, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Chemikalia czyszczące, Środki chemiczne odtłuszczające, Środki chemiczne
do czyszczenia samochodów, Preparaty do konserwacji
gumy i tworzyw sztucznych, Płyny przeciw zamarzaniu szyb
samochodowych, Chemiczne środki odpychające wodę
deszczową do nakładania na szyby pojazdów, Środki chemiczne do czyszczenia i impregnacji skóry, Emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucznych, Środki chemiczne
do usuwania gumy, latexu, parafiny, skrobi, betonu, Środki
chemiczne do czyszczenia maszyn rolniczych, Środki che-
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miczne do mycia powierzchni szklanych, Środki chemiczne
do czyszczenia mebli, powierzchni zmywalnych, przypalonych, Środki chemiczne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, Środki chemiczne do czyszczenia podłóg, Emulsje
do konserwacji podłóg, Produkty chemiczne do usuwania
powłok ochronnych, Środki chemiczne do czyszczenia wykładzin, dywanów, tapicerek, Mieszanki do usuwania kleju,
Preparaty odkamieniające, Środki zmiękczające wodę, Impregnaty przeciw plamom, Środki zapobiegające wytwarzaniu
się piany, 3 Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki chemiczne stosowane w praniu, Mydła,
Preparaty do usuwania tłuszczu, Środki piorące i czyszczące,
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do udrażniania rur, Płyny do mycia naczyń, Środki do płukania zmywarek, Środki do płukania, Środki do usuwania rdzy, Płyny
do mycia szyb i luster, Środki do nadawania połysku, Proszki
i płyny do zmiękczania tkanin, Środki wybielające, Krochmal,
Odplamiacze, Preparaty czyszczące do pojazdów, ich karoserii, szyb, wnętrz, opon, felg, Kosmetyki do samochodów,
Detergenty do samochodów, Szampony do pojazdów, Płyny do spryskiwaczy szyb samochodowych, Środki do polerowania pojazdów oraz ich opon, Preparaty konserwujące
do elementów skórzanych pojazdów, Woski samochodowe,
5 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki bakteriobójcze, Preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, Materiały i środki opatrunkowe, Środki higieny osobistej, Środki
do mycia powierzchni sanitarnych, Trutki na szczury i myszy,
Środki do tępienia much i owadów, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: środki do czyszczenia i polerowania
oraz szorowania i ścierania, środki chemiczne stosowane
w praniu, mydła, preparaty do usuwania tłuszczu, środki piorące i czyszczące, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
preparaty do udrażniania rur, płyny do mycia naczyń, środki
do płukania zmywarek, środki do płukania, środki do usuwania rdzy, płyny do mycia szyb i luster, środki do nadawania połysku, proszki i płyny do zmiękczania tkanin, środki
wybielające, krochmal, odplamiacze, preparaty czyszczące
do pojazdów i ich karoserii oraz szyb i wnętrz jak też opon
i felg, kosmetyki do samochodów, detergenty do samochodów, szampony do pojazdów, płyny do spryskiwaczy szyb
samochodowych, środki do polerowania pojazdów oraz
ich opon, preparaty konserwujące do elementów skórzanych pojazdów, woski samochodowe, środki dezynfekcyjne
i antyseptyczne, środki bakteriobójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, materiały i środki opatrunkowe, środki higieny osobistej, środki do mycia powierzchni
sanitarnych, trutki na szczury i myszy, środki do tępienia
much i owadów, Usługi sprzedaży następujących towarów:
produkty chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym,
produkty chemiczne stosowane w rolnictwie i hodowli,
produkty chemiczne stosowane w gastronomii, produkty
chemiczne stosowane w pralnictwie, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, produkty chemiczne stosowane
do obróbki metali, substancje i materiały oraz preparaty chemiczne i surowce naturalne, chemikalia czyszczące, środki
chemiczne odtłuszczające, środki chemiczne do czyszczenia
samochodów, preparaty do konserwacji gumy i tworzyw
sztucznych, płyny przeciw zamarzaniu szyb samochodowych, chemiczne środki odpychające wodę deszczową do nakładania na szyby pojazdów, środki chemiczne
do czyszczenia i impregnacji skóry, emulsje do mycia i pielęgnacji tworzyw sztucznych, środki chemiczne do usuwania gumy i latexu oraz parafiny i skrobi jak też betonu, środki
chemiczne do czyszczenia maszyn rolniczych, środki chemiczne do mycia powierzchni szklanych, środki chemiczne
do czyszczenia mebli, środki chemiczne do czyszczenia powierzchni zmywalnych oraz przypalonych, środki chemicz-
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ne do mycia i pielęgnacji stali szlachetnej, środki chemiczne
do czyszczenia podłóg, emulsje do konserwacji podłóg, produkty chemiczne do usuwania powłok ochronnych, środki
chemiczne do czyszczenia wykładzin i dywanów oraz tapicerek, mieszanki do usuwania kleju, preparaty odkamieniające, środki zmiękczające wodę, impregnaty przeciw plamom,
środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, Usługi sprzedaży następujących towarów: woski antykorozyjne, powłoki,
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb,
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne,
urządzenia myjące, pistolety natryskowe, opryskiwacze ręczne, pistolety – narzędzia ręczne, urządzenia do dezynfekcji
i odkażania, pułapki na muchy, gąbki, ircha do czyszczenia,
szczotki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Zarządzanie w działalności handlowej, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
529465
(220) 2021 05 26
IMBIR I RYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Woki Woki
(510), (511) 43 Dekorowanie żywności, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje samoobsługowe, Rzeźbienie
w jedzeniu, Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba,
Usługi restauracyjne, Usługi restauracji washoku, Wynajem
budynków przenośnych, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(210)
(731)

529468
(220) 2021 05 26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOPRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowale
(540) (znak słowny)
(540) IKAR
(510), (511) 9 Komputerowe systemy sterowania i nadzoru,
elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolno-sterujące, urządzenia do układów automatyki, urządzenia automatyki przełączania zasilań, synchronizacji, sterowniki mikroprocesorowe, urządzenia systemów sterowania i nadzoru, wizualizacji,
pomiarowe, monitorujące, Instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, 37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
Instalowanie, naprawa, konserwacja układów automatyki
sterowania i nadzoru, przełączania zasilań, synchronizacji,
elektrycznych urządzeń i przyrządów kontrolno-sterujących,
pomiarowych, monitorujących, Urządzeń do łączenia obiektów elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, instalacji elektrycznych do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, sterowników automatyki przemysłowej, urządzeń automatyki przełączania zasilań, systemów sterowania
i nadzoru, elektrycznych urządzeń do zdalnego sterowania
(210)
(731)
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procesami przemysłowymi, 42 Usługi w zakresie tworzenia
komputerowych systemów sterowania i nadzoru, programów do wizualizacji procesów technologicznych i przemysłowych, nadzoru i sterowania procesami, gromadzenia
i archiwizacji danych, raportowania i sporządzania zapisów
graficznych, integracja urządzeń do pracy z systemami nadzoru i sterowania.
(210)
(731)
(540)
(540)

529469
(220) 2021 05 26
BOBROWSKI BOGUSŁAW, Toruń
(znak słowno-graficzny)
Was

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 Sznurek bawełniany, 35 Sprzedaż i dystrybucja sznurka bawełnianego.
529470
(220) 2021 05 26
ELEKTROMANIACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4lop
(210)
(731)

(531) 19.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym.
(210) 529480
(220) 2021 05 27
(731) BIERNIKIEWICZ PIOTR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) dentalbox
(510), (511) 35 Sprzedaż internetowa sprzętu stomatologicznego i materiałów stomatologicznych.
(210)
(731)
(540)
(540)

529483
(220) 2021 05 26
JANIK BEATA 4HOME, Koniusza
(znak słowno-graficzny)
4HOME
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(531) 26.03.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż: okien, drzwi, parapetów, rolet, moskitier, markiz, żaluzji, bram garażowych, podłóg, 37 Montaż
drzwi i okien oraz: parapetów, rolet, moskitier, markiz, żaluzji,
bram garażowych, podłóg.
529495
(220) 2020 12 01
AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi
metalowe, Drzwi i okna metalowe, Drzwi metalowe do budynków, Drzwi metalowe do garaży, Drzwi ogrodowe
(Metalowe obramowania -), Drzwi wahadłowe metalowe,
Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, rolety zewnętrzne metalowe, Żaluzje zwijane metalowe, Metalowe
żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje zwijane, Moskitiery metalowe, Rolety metalowe, Stal (Rolety ze -), Rolety
okienne zewnętrzne metalowe, Rolety zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rolety zaciemniające [zewnętrzne] z metalu,
Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Rolety
weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, Metalowe żaluzje
pionowe [zewnętrzne], Metalowe, okienne żaluzje zwijane,
Metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne], Żaluzje listwowe
poziome [zewnętrzne] z metalu, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne],
Żaluzje metalowe [przeznaczone na zewnątrz], Żaluzje
metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe profile, Profile aluminiowe, Termoizolowane profile metalowe, Metalowe komponenty budowlane, Metalowe sznury do żaluzji,
9 Regulatory do żaluzji z lamelami [elektryczne], 11 Żaluzje
do regulacji światła, Żaluzje oświetleniowe, Żaluzje do odbijania światła, 19 Bramy garażowe do użytku domowego
(Niemetalowe -), Moskitiery niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe -) na drzwi, Moskitiery (Niemetalowe -) do okien, Profile drewniane, Profile niemetalowe
dla budownictwa, Niemetalowe rolety antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, Rolety zewnętrzne
do okien (Niemetalowe -), Drewniane rolety zwijane do użytku zewnętrznego, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe i nietekstylne], Poziome rolety weneckie [zewnętrzne],
nie z metalu lub tkanin, Żaluzje zwijane (Niemetalowe -), Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje z poziomych listewek
[zewnętrzne] nie z metalu lub tkanin, Żaluzje [zewnętrzne]
niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje antywłamaniowe z materiałów niemetalowych, 20 Rolety wewnętrzne metalowe
ukierunkowujące światło, Rolety austriackie, Rolety okienne,
Rolety termoizolacyjne, Rolety papierowe, Rolety wewnętrzne, Rolety bambusowe, Rolety okienne [wewnętrzne], Rolety
do okien, Okna [Rolety wewnętrzne -], Rolety zaciemniające
[wewnętrzne], Rolety materiałowe wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, Rolety listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], Rolety zaciemniające [listewkowe, wewnętrzne],
Rolety wewnętrzne okienne papierowe, Rolety do użytku wewnętrznego, Rolety wewnętrzne okienne [meble],
Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Rolety wykonane
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z drewna [wewnętrzne], Rolety wewnętrzne z polichlorku
winylu, Rolety z plecionek drewnianych [meble], Żaluzje
wewnętrzne, Żaluzje drewniane, Drewniane żaluzje, Żaluzje
weneckie, Żaluzje pionowe [wewnętrzne], Żaluzje weneckie [wewnętrzne], Żaluzje wewnętrzne listwowe, Metalowe
żaluzje weneckie [wewnętrzne], Wewnętrzne żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], Metalowe
wewnętrzne żaluzje okienne, Żaluzje z lamelami [wewnętrzne], Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Żaluzje (Wewnętrzne z listewek -) do ochrony
przed światłem, Wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony
przed światłem, Żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] na drzwi,
Wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, Żaluzje
niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, Żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi, Poziome
żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, Poziome żaluzje
wewnętrzne z lamelkami, Wewnętrzne papierowe żaluzje
okienne, Łączniki do żaluzji listewkowych, Akcesoria do żaluzji, niemetalowe, Niemetalowe klamry do mocowania żaluzji
plisowanych, Klamry (Niemetalowe -) do mocowania żaluzji
plisowanych, Zakończenia sznurków do żaluzji z materiałów
niemetalowych [uchwyty], Mechanizmy sterujące do żaluzji
poziomych, ustalające stopień ich otwarcia [nieelektryczne],
22 Daszki [markizy], Markizy plastikowe, Markizy i brezenty,
Taśmy do żaluzji, Taśmy i pasy, Taśmy elastyczne do wiązania,
Niemetalowe taśmy lub złącza mocujące, Taśmy niemetalowe do owijania i związywania, Tekstylne żaluzje zewnętrzne,
24 Moskitiery, Moskitiery zaprawiane insektycydami, Tkaniny,
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Plisowane żaluzje przeciwsłoneczne, 37 Instalowanie i naprawa
żaluzji, Montaż żaluzji i rolet, Naprawa rolet okiennych, Naprawa zasłon, Usługi montażu zasłon, Pranie materiałów tekstylnych, Usuwanie plam z tkanin, Wieszanie zasłon, Usługi
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien
i rolet, Instalowanie i naprawianie rolet okiennych, Budowa
osłon, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Instalacja osłon
przeciwsłonecznych.

529523
(220) 2021 05 28
GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak graficzny)
(540)

529498
(220) 2021 05 28
KALISZEWSKA-HAŚKA MARTA THE LA,
Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LA

(531) 11.03.18, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.

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

(531) 11.03.18, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.
529524
(220) 2021 05 28
GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak graficzny)
(540)
(210)
(731)

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

529539
(220) 2021 05 29
WISZNIEWSKA MARTA PROJEKT PIĘKNA, Białystok
(znak słowno-graficzny)
STYLOWE OCZKO

(531) 02.09.04, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi przedłużania rzęs.
(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Pierścionki, Wisiorki, Zawieszki jako biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Klipsy, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Biżuteria w postaci
koralików, Amulety, Ozdoby [biżuteria], Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Zegary i zegarki, Broszki [biżuteria], Breloczki do kluczy.

529546
(220) 2021 05 30
BAKALARZ MACIEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Kielce
(540) (znak słowny)
(540) prawosprytni
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów
on-line.
(210)
(731)
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(210) 529551
(220) 2021 05 30
(731) ROWIŃSKI RAFAŁ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Meetsy
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe,
Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
oprogramowanie multimedialne do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wymianę informacji, Interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży,
Komputerowe oprogramowanie graficzne, Komputerowe
oprogramowanie narzędziowe [do wykonywania komputerowych prac konserwacyjnych], Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie układowe,
Interaktywne rozrywkowe oprogramowanie komputerowe
do gier wideo, Komputerowe oprogramowanie użytkowe
do telefonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do telewizji, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe do urządzeń komputerowych
do noszenia na sobie, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści
medialnych za pośrednictwem Internetu, Komputerowe
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów,
Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych,
Oprogramowane gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej i urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowane gier komputerowych
do pobrania za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie
antywirusowe, Oprogramowanie bioinformatyczne, Oprogramowanie biometryczne, Oprogramowanie BIOS [podstawowego systemu wejścia-wyjścia], Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie blogów, Oprogramowanie bufora wydruku, Oprogramowanie Business Intelligence, Oprogramowanie CAD-CAM, Oprogramowanie
chroniące przed programami szpiegującymi, Oprogramowanie czytników kart, Oprogramowanie dekoderów, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie dla dostawców rozwiązań cyfrowych [DSP], Oprogramowanie dla
księgowości, Oprogramowanie dla nauczycieli, Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie dla serwerów internetowych, Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie
dla studentów, Oprogramowanie do analizy twarzy, Oprogramowanie do analizy mowy, Oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, Oprogramowanie do animacji, Oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie
do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie do aplikacji
i serwerów internetowych, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do automatyzacji
fabryki, Oprogramowanie do automatyzacji dokumentów,
Oprogramowanie do automatów do gier zręcznościowych,
Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do automatyki domowej, Oprogramowanie do automatycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD],
Oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego,
Oprogramowanie do celów dozymetrii w dziedzinie radioterapii, Oprogramowanie do day tradingu, Oprogramowanie
do desek rozdzielczych, Oprogramowanie do diagramów,
Oprogramowanie do edycji wideo, Oprogramowanie
do edytowania, Oprogramowanie do edytowania treści au-
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dio, Oprogramowanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających proces kierowania, Oprogramowanie do elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych [EAS], Oprogramowanie do eliminacji hałasu, Oprogramowanie do extranetu, Oprogramowanie do fotointerpretacji obrazów satelitarnych, Oprogramowanie do generowania obrazów wirtualnych, Oprogramowanie do gier do użytku z komputerami, Oprogramowanie do gier do użytku z konsolami do gier wideo, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do ręcznych urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie do gier
elektronicznych, przeznaczone do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie do gier elektronicznych do pobrania na urządzenia bezprzewodowe, Oprogramowanie
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie
do gier komputerowych do użycia w grach interaktywnych
on-line, Oprogramowanie do gier komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie do gier,
które wytwarza lub wyświetla wyniki zakładów dokonanych
przez maszyny do gier, Oprogramowanie do gier wideo,
Oprogramowanie do gier z rzeczywistością rozszerzoną,
Oprogramowanie do grafiki, Oprogramowanie do handlu
w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, Oprogramowanie do handlu detalicznego, Oprogramowanie do handlu
elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, Oprogramowanie
do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie
do inteligentnego rozpoznawania znaków [ICR], Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie do inteligentnych umów, Oprogramowanie do interaktywnej rozrywki, Oprogramowanie do intranetu, Oprogramowanie
do inwentaryzacji, Oprogramowanie do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie do inżynierii chemicznej, Oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, Oprogramowanie
do inżynierii produktu, Oprogramowanie do kina wirtualnej
rzeczywistości, Oprogramowanie do komputerów osobistych przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie do komponowania muzyki, Oprogramowanie
do komputerowych zapór sieciowych, Oprogramowanie
do komputerowo wspomaganego konstruowania [CAE],
Oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, Oprogramowanie do kontroli i polepszania jakości dźwięku w sprzęcie audio, Oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków, Oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej, Oprogramowanie
do kontroli oświetlenia do użytku w obiektach komercyjnych
i przemysłowych, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do kontroli środowiska, Oprogramowanie
do kontroli ruchu, Oprogramowanie do konwersji języka naturalnego na komendy wykonywane przez maszynę, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie do małej poligrafii komputerowej [desktop publishing], Oprogramowanie do map, Oprogramowanie do mapowania i analizowania
pożarów, Oprogramowanie do mediów i publikowania,
Oprogramowanie do modelowania i symulacji pożarów,
Oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, Oprogramowanie do monitoringu środowiska, Oprogramowanie
do monitorowania zdrowia, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Oprogramowanie do muzyki, Oprogramowanie
do niezawodności sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie
do obsługi sieci VPN [Wirtualna Sieć Prywatna], Oprogramowanie do obsługi rozległych sieci [WAN], Oprogramowanie
do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie
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do obsługi elementów obwodów scalonych i zarządzania
nimi, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów
w sklepach on-line, Oprogramowanie do ochrony prywatności, Oprogramowanie do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do operacji wykonywanych po stronie serwera
[server-side], Oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi kartami magnetycznymi i elektronicznymi,
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych,
Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków,
Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków
[OMR], Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania kodów kreskowych [OBR], Oprogramowanie do optymalizacji,
Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie do optymalizacji kampanii PPC [Pay
Per Click], Oprogramowanie do osadzania reklam on-line
na stronach internetowych, Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], Oprogramowanie
do planowania, Oprogramowanie do planowania, integrowania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie
do pobrania, Oprogramowanie do pobrania do obsługi wiadomości elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania
do obsługi wiadomości błyskawicznych, Oprogramowanie
do pobrania do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie do pobrania
w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień z restauracji typu dark kitchen,
Oprogramowanie do poczty elektronicznej i przesyłania
wiadomości, Oprogramowanie do poczty elektronicznej,
Oprogramowanie do pracy zespołowej, Oprogramowanie
do prezentacji, Oprogramowanie do produkcji, Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie do prognoz rynkowych, Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), Oprogramowanie do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego mikrofal, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
on-line, Oprogramowanie do przekierowywania wiadomości, Oprogramowanie do przeprowadzania walnych zgromadzeń, Oprogramowanie do przesyłania wiadomości on-line,
Oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji graficznych,
Oprogramowanie do przetwarzania danych do przetwarzania tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów
cyfrowych, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie do przetwarzania danych i obrazów
do tworzenia modeli trójwymiarowych, Oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, Oprogramowanie
do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie do rozliczania emisji
gazów cieplarnianych, Oprogramowanie do rozpoznawania
gestów, Oprogramowanie do rozpoznawania obrazów, Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, Oprogramowanie
do rozpoznania mowy, Oprogramowanie do rozpoznawania
znaków, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie do rozwoju mediów,
Oprogramowanie do rozwoju gier, Oprogramowanie do rozwoju produktów, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych w celu integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrznego, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie
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do rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do symulacji, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do edukacji,
Oprogramowanie do satelitarnych systemów nawigacyjnych, Oprogramowanie do ściągania długów, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramowanie do serwera
plików, Oprogramowanie do serwera mediów, Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do serwera proxy, Oprogramowanie do serwera wydruku, Oprogramowanie do serwera pocztowego, Oprogramowanie
do serwera komunikacyjnego, Oprogramowanie do serwera
pośredniczącego, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie
do sterowania procesami, Oprogramowanie do sterowania
procesami przemysłowymi, Oprogramowanie do sterowania
drukarkami komputerowymi, Oprogramowanie do sterowania pojazdami, Oprogramowanie do sterowania urządzeniami i przyrządami do oświetlenia scenicznego, Oprogramowanie do sterowania maszynami, Oprogramowanie do symulatorów pojazdów, Oprogramowanie do synchronizacji
plików, Oprogramowanie do synchronizacji baz danych,
Oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, Oprogramowanie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie
do systemów informacji geograficznej [GIS], Oprogramowanie do systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Oprogramowanie do systemu zarządzania przepływem pracy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do pojazdów, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do samochodów autonomicznych, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucznej inteligencji
do monitoringu, Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii biznesowych, Oprogramowanie
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizji
interaktywnej, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie do telewizji przemysłowej [CCTV], Oprogramowanie do testów, Oprogramowanie do testowania oprogramowania, Oprogramowanie do testowania sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do tomografii rentgenowskiej, Oprogramowanie do transmisji strumieniowej mediów, Oprogramowanie do trójwymiarowej grafiki komputerowej, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie do tworzenia sieci komputerowej, Oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie do uczenia maszynowego dla
sektora finansów, Oprogramowanie do uczenia maszynowego do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do uczenia maszynowego do monitoringu, Oprogramowanie do uczenia
maszynowego do analizy, Oprogramowanie do uczenia maszynowego dla reklamy, Oprogramowanie do udostępniania
plików, Oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego [UPI], Oprogramowanie do urządzeń
do tomografii dynamicznej, Oprogramowanie do usuwania
błędów, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramowanie
do użytku we wspomaganym kierowaniu pojazdami,
Oprogramowanie do wideo interaktywnego, Oprogramowanie do wideokonferencji, Oprogramowanie do wirtualnej klasy, Oprogramowanie do wprowadzania danych dotyczących ćwiczeń, Oprogramowanie do wsparcia produkcji,
Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogramowanie
do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do wykonywania
płatności, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia,
Oprogramowanie do wykrywania ognia, Oprogramowanie
do wynajmowania przestrzeni reklamowej na stronach internetowych, Oprogramowanie do wyświetlania wideo, Opro-
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gramowanie do zabezpieczania poczty elektronicznej,
Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zakładów, Oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogramowanie do zarządzania dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania finansami, Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie do zarządzania
na miejscu, Oprogramowanie do zarządzania organizacją
pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie
do zarządzania wydajnością firmy, Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, Oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie do zarządzania treścią,
Oprogramowanie do zarządzania obrazem, Oprogramowanie do zarządzania personelem, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Oprogramowanie do zarządzania
budynkami, Oprogramowanie do zarządzania ruchem,
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz
do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], Oprogramowanie
do zarządzania wyświetlaczami, Oprogramowanie do zarządzania kasynami, Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki,
Oprogramowanie do zrobotyzowanej automatyzacji procesów [RPA], Oprogramowanie do zunifikowanej komunikacji,
Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie edukacyjne prezentujące instrukcje do gier, Oprogramowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie Enterprise Content Management [ECM], Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier elektronicznych, Oprogramowanie gier interaktywnych, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie
gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Oprogramowanie
interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie kompilujące, Oprogramowanie komputerowe
wspomagające projektowanie sprzętu sportowego, Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przedstawiania danych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym
odczycie liczników, Oprogramowanie komputerowe systemów biometrycznych do identyfikacji i potwierdzania tożsamości osób, Oprogramowanie komputerowe do inżynierii
oprogramowania wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania komputerem i jego obsługi, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji
między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, Oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla
rozrywki interaktywnej, Oprogramowanie komputerowe
do komunikacji między komputerami w ramach sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, Oprogramowanie
komputerowe do kompresji danych, Oprogramowanie kom-
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puterowe do analizy informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji rynkowych,
Oprogramowanie komputerowe stosowane do zdalnego
monitorowania liczników, Oprogramowanie komputerowe
do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej,
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie
komputerowe krojów czcionek, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia krojów czcionek i zestawów czcionek
drukarskich, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie komputerowe do skanowania
obrazów i dokumentów, Oprogramowanie komputerowe
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania
bazami danych, Oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, Oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań
dotyczących zasobów, Oprogramowanie komputerowe
do analizy odcisków palców lub odcisków dłoni, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi
urządzeń audio i wideo, Oprogramowanie komputerowe
do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przenoszenie
zdjęć na telefony komórkowe, Oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, Oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania,
Oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku,
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do symulacji, Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie serwerów w chmurze, Oprogramowanie społeczne,
Oprogramowanie społecznościowe, Oprogramowanie spoolera wydruku, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, Oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym
dostęp do sieci, Oprogramowanie symulacyjne do użytku
w komputerach cyfrowych, Oprogramowanie symulacyjne,
Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Oprogramowanie symulacyjne
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[rozrywka], Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią], Oprogramowanie systemów informacyjnych
zarządzania [MIS], Oprogramowanie systemowe, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie telefonii komputerowej, Oprogramowanie telekomunikacyjne, Oprogramowanie testowe, Oprogramowanie topologii siatki, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie typu wirtualny asystent, Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne przeprowadzanie
transakcji kartami kredytowymi, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do usług tworzenia sieci
kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, Oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie użytkowe do telewizorów, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii, Oprogramowanie użytkowe do regulacji oświetlenia, Oprogramowanie użytkowe do robotów, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów, Oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, Oprogramowanie
wspomagające, Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji, Oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, Oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją i nauczaniem maszynowym, Optyczne nośniki danych
zawierające nagrane oprogramowanie, Pakiety biurowe
[oprogramowanie], Pakiety oprogramowania, Pakiety oprogramowania komputerowego, Platformy do kontroli korekty
[oprogramowanie], Platformy edytowania zespołowego
w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], Platformy
i oprogramowanie do telefonów cyfrowych, Platformy oprogramowania umożliwiające użytkownikom zbieranie pieniędzy, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Platformy oprogramowania do zarządzania
współpracą, Platformy oprogramowania komputerowego,
Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie], Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci
społecznościowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, Pobieralne oprogramowanie
komputerowe do transmisji danych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji,
Pobieralne oprogramowanie komputerowe do projektowania i modelowania trójwymiarowych produktów do druku,
Pobieralne oprogramowanie gier, Pobieralne oprogramowanie do uzyskiwania zdalnego dostępu do komputera i sterowania nim, Programy i oprogramowanie komputerowe
do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach
komórkowych, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Oprogramowanie do wyszukiwania informacji,
Oprogramowanie do wyszukiwania informacji handlowej,
Oprogramowanie do wyszukiwania wydarzeń, Oprogramowanie do wyszukiwania usług, Oprogramowanie do sprzedaży usług, Oprogramowanie do sprzedaży usług on-line,
Oprogramowanie do sprzedaży biletów na wydarzenia,
Oprogramowanie do sprzedaży biletów na wydarzenia
on-line, Oprogramowanie on-line do sprzedaży biletów
na wydarzenia, Oprogramowanie komputerowe do handlu
elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie słu-
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żące do sprzedaży oraz dokonywania rezerwacji usług za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, Oprogramowanie internetowe służące do wyszukiwania wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Oprogramowanie
internetowe umożliwiające pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych poprzez udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe
i dokonywać transakcji w tym zakresie, Oprogramowanie
umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin:
przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu
paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroniki, telekomunikacji, Oprogramowanie umożliwiające sprzedaż za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu
spożywczego i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi
i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, Oprogramowanie
służące do wyszukiwania towarów i usług, Oprogramowanie
internetowe umożliwiające pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych poprzez udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowe, Oprogramowanie
marketingowe do wyszukiwania, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Informacja o działalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania biznesowego
w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży
w ramach globalnej sieci komputerowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
zarządzania biznesowego, Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej,
Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi
w zakresie badań rynkowych, Skomputeryzowane usługi
w zakresie zarządzania bazami danych, Skomputeryzowane
usługi w zakresie składania zamówień on-line, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji
handlowych on-line, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz
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
gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością
gospodarczą, Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Zarządzanie
działalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie -), Zarzą-
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dzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w -), Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób
trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Promowanie wydarzeń specjalnych, Marketing imprez i wydarzeń, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Zarządzanie programem
rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart
członkowskich, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklama towarów i usług
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do przeszukiwania, Promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart kredytowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób
trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, 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 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 w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Marketing towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, Marketing towarów i usług
na rzecz innych, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Reklamowanie usług innych
dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie
i porównanie usług tych dostawców, Dostarczanie informacji
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie on-line
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przewodników reklamowych zawierających towary i usługi
osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie,
Świadczenie usług porównania cen on-line, 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,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 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, Organizowanie usług wynikających z umów
z osobami trzecimi [handel], Pośrednictwo w nabywaniu
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych
[Internet], Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Usługi w zakresie
zamówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień on-line, Elektroniczne przetwarzanie zamówień,
Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w -), Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Skomputeryzowana kompilacja list zamówień, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, Usługi składania zamówień
hurtowych, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób
trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich,
Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup
w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie w działalności handlowej, Usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe
w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat
korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], Usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], Konsultacje dotyczące
optymalizacji wyszukiwarek, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, Planowanie dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu,
Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji
personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Wyszukiwanie miejsc pracy, Udostępnianie informacji dotyczących
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania,
Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Usługi handlu hurtowego w od-
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niesieniu do oprogramowania komputerowego, Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów oraz usług, Usługi
marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu,
rekreacji lub turystyki, Administrowanie dotyczące marketingu, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], Analiza marketingowa
nieruchomości, Analiza trendów marketingowych, Analiza
w zakresie marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w dziedzinie strategii
marketingowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania
marketingowego, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie marketingu
produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, Dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej,
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem
stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja marketingowa, Kampanie
marketingowe, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni,
Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing
telefoniczny, Marketing ukierunkowany, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena statystyczna danych
marketingowych, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie
strategii i pomysłów marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz
osób trzecich, Planowanie strategii marketingowych, Pomoc
w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Prowadzenie
badań marketingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, Reklama i marketing, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Rozpowszechnianie materiałów
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozwój planu
marketingowego, Sporządzanie raportów do celów marketingowych, Świadczenie doradczych usług marketingowych
dla producentów, Udostępnianie raportów marketingowych,
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Usługi agen-
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cji marketingowych, Usługi badawcze w zakresie reklamy
i marketingu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji
i marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne
w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii
pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, Usługi marketingowe, Usługi
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych,
Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu
telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi planowania
w celu badań marketingowych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 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 za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu,
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi rozwoju
w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie
marketingu baz danych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, 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, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu
towarów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodowego,
elektroniki, telekomunikacji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego
i napojów, przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu,
artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierzą, Obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub
nieruchomości, 41 Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Rezerwacja
biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem
u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi
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agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, Usługi
agencji rezerwujących bilety kinowe, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży
biletów on-line do celów rozrywkowych, Usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych, Usługi
informacyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi
kas biletowych, Usługi rezerwacji biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów do teatru,
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie
sportów elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi w zakresie nabywania
biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie nabywania biletów na imprezy sportowe, Usługi w zakresie rezerwacji biletów do teatru, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Biblioteczne
usługi wyszukiwania fotografii, Usługi biblioteczne dotyczące dokumentów przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą środków elektronicznych, Usługi biblioteczne dotyczące danych przechowywanych i wyszukiwanych za pomocą
środków elektronicznych, Usługi bibliotekarskie w zakresie
wyszukiwania on-line, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Szkolenia w zakresie obsługi
systemów oprogramowania, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie projektowania systemów
oprogramowania, Usługi edukacyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, Szkolenia w zakresie
opracowywania systemów oprogramowania, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi
publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie książek
związanych z oprogramowaniem komputerowym, Usługi
szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, Usługi sprzedaży biletów i rezerwacja
miejsc na wydarzenia on-line, Usługi sprzedaży biletów i rezerwacja miejsc na wydarzenia, Usługi sprzedaży biletów
i rezerwacja miejsc na wydarzenia rozrywkowe, sportowe,
artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, Wykłady na temat umiejętności marketingowych,
42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego do zarządzania finansami, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług on-line
i Internetu, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Usługi pro-
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gramowania komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Udostępnianie wyszukiwarek w celu
uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron
internetowych, Hosting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Control as a Service],
Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako usługi
[ACaaS, Access Control as a Service], Usługi doradcze w dziedzinie opracowywania produktów i podnoszenia jakości
oprogramowania, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do uzyskiwania
dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do importowania danych i zarządzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do zarządzania zapasami, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego on-line, nie do pobrania,
do użytku w aplikacjach do monitorowania nadawania,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego nie do pobrania, 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 on-line, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania opartego na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania
oprogramowania dostępnych on-line nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
on-line nie do pobrania, służącego do realizacji płatności
elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, Interaktywne
usługi hostingowe umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się swoimi treściami i obrazami w trybie
on-line, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobie-
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ralnego oprogramowania on-line, Hosting obiektów on-line
do prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting platform
przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Obsługiwanie
wyszukiwarek, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywanie,
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego, Pisanie
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, Projektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do symulatorów pojazdów, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie
i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania
terminalami samoobsługowymi, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, Projektowanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, 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, 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], Usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu biometrycznej technologii
z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów transakcji w zakresie handlu elektronicznego,
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji on-line, Oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania
informacjami, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji informacji, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego
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oprogramowania on-line do transmisji danych, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie programów do przetwarzania
danych na zamówienie osób trzecich, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu
do tworzenia stron internetowych, Projektowanie pakietów
oprogramowania na zamówienie, Projektowanie, rysunek
i tekst na zamówienie do oprogramowania komputerowego, Projektowanie sprzętu komputerowego na zamówienie,
Usługi projektowania na zamówienie, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania, Oferowanie
tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania
wydarzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania usług, Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania i sprzedaży usług,
Oferowanie tymczasowego korzystania z platformy do wyszukiwania i sprzedaży biletów oraz rezerwacji miejsc na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania wydarzeń, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania, rezerwacji miejsc oraz kupowania biletów na wydarzenia, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do wyszukiwania, rezerwacji miejsc oraz
kupowania biletów na wydarzenia on-line, Oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania
on-line do wyszukiwania, sprzedawania oraz kupowania
usług, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, Udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, Udostępnianie wyszukiwarki
produktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie
i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet.
529558
(220) 2021 05 27
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Karta Smacznego
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane
karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe,
Kodowane karty magnetyczne, Karty płatnicze kodowane
magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje,
35 Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie
programami członkowskimi, Promowanie towarów I usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi
finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpła(210)
(731)
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conych kart, Wydawanie kart do płatności elektronicznych
w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych,
Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie
płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami.

Nr ZT26/2021

(540) J. Baster
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane.
(210)
(731)
(540)
(540)

529605
(220) 2021 05 31
MIKULSKI MICHAŁ, Gliwice
(znak słowno-graficzny)
JB BROWAR

529563
(220) 2021 05 27
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta Smacznego
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.03.16, 11.03.02
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje
odalkoholizowane.
529632
(220) 2021 05 31
TULILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) TULILO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
(210)
(731)

(531) 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 Kodowane karty podarunkowe, Kodowane
karty lojalnościowe, Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, Karty kodowane, Kodowane karty plastikowe,
Kodowane karty magnetyczne, Karty płatnicze kodowane
magnetycznie, Karty kodowane do użytku w transakcjach
w punktach sprzedaży, Urządzenia do weryfikacji danych
na magnetycznie kodowanych kartach, Mobilne aplikacje,
35 Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Marketing towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Administrowanie
programami członkowskimi, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 36 Obsługa kart do transakcji płatniczych, Usługi
finansowe świadczone przy użyciu kart, Przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, Wydawanie kart do płatności elektronicznych
w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Emisja bonów wartościowych w postaci bonów
upominkowych, Emisja bonów wartościowych w ramach
programu członkowskiego dla klientów, Emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, Emisja kart przedpłaconych,
Wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, Wydawanie bonów używanych jako
pieniądze, Wydawanie kuponów rabatowych, Wydawanie
płatniczych kart upominkowych, Rejestrowanie transakcji
w zakresie finansów przeprowadzanych między stronami.
(210) 529604
(220) 2021 05 31
(731) MIKULSKI MICHAŁ, Gliwice
(540) (znak słowny)

529633
(220) 2021 05 31
NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROJEKT GLEBA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.08
(510), (511) 35 Usługi konsultacji biznesowych w branży
rolniczej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Badania
i analizy rynkowe, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi
marketingowe, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 41 Organizowanie konferencji edukacyjnych,
Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących
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szkoleń, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów
i seminariów, Organizacja webinariów, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Pobieranie próbek gleby do analizy,
Usługi analizy gleby, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz
gleby, Usługi w zakresie testowania gleby, Usługi badawcze w zakresie rolnictwa, Usługi badawcze w rolnictwie,
Usługi badawczo-rozwojowe związane z nawozami, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów
naturalnych stosowanych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych
w rolnictwie, Usługi laboratoryjne dla badań rolniczych,
44 Doradztwo rolnicze, Usługi rolnicze, Usługi rolnicze,
ogrodnicze i leśne, Uprawa roślin, Doradztwo specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie
ogrodnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Rozpylanie środków ochrony
roślin do celów rolniczych, Rozpylanie rolniczych środków
chemicznych, Rozsiewanie nawozów, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych,
Udzielanie informacji on-line na temat usług związanych
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Udzielanie
informacji związanych ze stosowaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych z rozsiewaniem nawozów,
Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
stosowania nawozów rolniczych i ogrodniczych, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze
w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze w zakresie rolnictwa, Usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania
nawozu naturalnego w leśnictwie, Usługi informacyjne
dotyczące używania substancji chemicznych w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów
w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania
nawozów w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące
używania substancji chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych
w ogrodnictwie.
(210) 529643
(220) 2021 05 31
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) BILARGENA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mianowicie leki przeciwhistaminowe.
529646
(220) 2021 05 31
GRUPA HANDLOWA WĘDLINY OD ZAWSZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) STAROPOLANKI
(510), (511) 29 Kiełbasy, Wędliny, Kiełbaski do hot-dogów,
Kiełbasy wędzone, Parówki.

(210)
(731)

(210) 529648
(220) 2021 05 31
(731) ŻYSZKIEWICZ MARIUSZ BEVEL MEBLE, Sokołowice
(540) (znak słowny)
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(540) BEVEL
(510), (511) 18 Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
Wykończenia ze skóry do mebli, Skóra na meble, Okładziny do mebli ze skóry, 20 Meble, Meble drewniane, Meble
do wnętrz, Meble tapicerowane, Meble biurowe, Meble
metalowe, Zestawy mebli, Osprzęt niemetalowy do mebli,
Przegrody drewniane do mebli, Półki meblowe, Blaty [części mebli], Blaty stołowe, Blaty kuchenne, Blaty na szafki, Płyty
meblowe, 39 Przewóz mebli, Transport mebli, Dostawa mebli.
(210) 529650
(220) 2021 05 31
(731) PARYLAK MAŁGORZATA, Brzeg
(540) (znak słowny)
(540) GST
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież
codzienna, Odzież rekreacyjna, Odzież sportowa, Odzież
wieczorowa, Odzież do spania, Odzież dżinsowa, Odzież
wierzchnia, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn,
Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Slipy męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustonosze, Staniki sportowe, Swetry, Golfy [odzież], Polary, Półgolfy, Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy
polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Rękawiczki,
Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body [odzież], Kamizelki,
Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Sukienki damskie,
Obuwie, Nakrycia głowy, Krótkie spodnie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących towarów: odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież wieczorowa,
odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bezrękawniki, bielizna,
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki
damskie [bielizna], slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna
nocna, bikini, biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy
[odzież], polary, półgolfy, narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty [odzież], szale, rękawiczki, bluzki, T-shirty
z krótkim rękawem, body [odzież], kamizelki, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, piżamy, szlafroki,
legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki damskie, obuwie, nakrycia głowy, krótkie spodnie.
529651
(220) 2021 05 31
PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE
SIEDMIORÓG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Siedmioróg
(510), (511) 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z opowiadaniami,
Książki z obrazkami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki
do rysowania, Książki religijne, Książki fantasy, Encyklopedie,
Słowniki, Komiksy, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń.
(210)
(731)

529659
(220) 2021 06 01
ENELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ENELOGIC
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen energii, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Pomoc i doradz(210)
(731)
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two w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami
w sektorze energetycznym, Śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, 39 Dystrybucja energii,
Dystrybucja energii odnawialnej, Dostarczanie energii cieplnej
[dystrybucja], Usługi informacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, 40 Usługi wytwarzania energii, Wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, Wytwarzanie elektryczności
z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi doradcze związane z wytwarzaniem
energii elektrycznej, Wypożyczanie sprzętu wytwarzającego
energię, 42 Audyt energetyczny, Badania w dziedzinie energii, Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków,
Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Usługi doradcze
dotyczące zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Opracowywanie systemów do zarządzania
energią i prądem, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, Porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Udzielanie
informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych
źródeł energii, Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Doradztwo związane z usługami
technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię,
Profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem energii,
Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych,
związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii.
529674
(220) 2021 05 28
IHAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IHS INDUSTRY HAZARD ASSESSMENT SERVICE

(210)
(731)

Nr ZT26/2021

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, informacji handlowej, usługi doradcze i konsultacyjne, dystrybucja
prospektów, 37 Usługi w zakresie dostawy, montażu, nadzoru, budowy i rozbudowy, wymiany, konserwacji instalacji
odpylających, przeciwwybuchowych w procesach technologicznych, 42 Usługi w zakresie badań, doradztwa technicznego, ekspertyz, opinii, projektowania instalacji odpylających i przeciwwybuchowych.
529729
(220) 2021 06 01
ELEMENT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AT LESS

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
529733
(220) 2021 06 01
FPC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.10, 03.01.28, 09.01.10, 29.01.15
(510), (511) 35 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz
informacji związanych z branżą finansową, 36 Świadczenie
usług dla osób trzecich w sprawach finansowych, doradztwa
w sprawach finansowych, operacje finansowe, usługi finansowe, usługi związane ze świadczeniami emerytalnymi.
529734
(220) 2021 06 01
C.M.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak graficzny)
(540)

(210)
(731)

Nr ZT26/2021
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(531) 04.03.03, 29.01.15
(510), (511) 36 Świadczenie usług dla osób trzecich: doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia na życie,
ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków, umowy kredytowe, usługi finansowe, usługi powiernicze, usługi
ubezpieczeniowe, usługi związane ze świadczeniami emerytalnymi.
529818
(220) 2021 06 02
KACZMAREK ŁUKASZ APARTMENTS UNIEJÓW,
Uniejów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA BOGORIA UNIEJÓW
(210)
(731)

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Cydr,
Dżin, Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych],
Wino, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Usługi barowe, Usługi
hotelowe, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
529825
(220) 2021 06 02
HADAŁA ANETA, HADAŁA DANIEL MODNA ANETA
HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) BUTIK ANETTA
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody
w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek.
(210)
(731)

529882
(220) 2021 06 02
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock
(540) (znak słowny)
(540) ORLEN w ruchu
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, napojów, gotowych potraw, hot-dogów oraz prasy,
43 Usługi gastronomiczne, Bary szybkiej obsługi, Kawiarnie.
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(210) 529888
(220) 2021 06 02
(731) Tving Co., Ltd., Seul, KR
(540) (znak słowny)
(540) TVING
(510), (511) 38 Usługi nadawania programów telewizyjnych
na abonament, Usługi transmisji wiadomości, Transmisja danych, audio, wideo, gier i treści multimedialnych na żądanie,
Usługi przesyłania strumieniowego multimediów cyfrowych,
Usługi przesyłania strumieniowego treści multimedialnych
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do mobilnych
portali internetowych, Transmisja wiadomości tekstowych i wideo za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne, Usługi
przesyłania strumieniowego wideo, Elektroniczna transmisja
wiadomości do obsługi informacji zakupowej, Udostępnianie
czatów on-line, Usługi transmisji satelitarnej i transmisji telewizyjnej, Usługi transmisji drogą kablową, Nadawanie treści
filmowych i telewizyjnych za pośrednictwem sieci łączności
ruchomej, Usługi transmisji internetowej, Zapewnienie dostępu do cyfrowych serwisów muzycznych w Internecie, Transmisja treści wizualnych przez Internet, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów telewizyjnych z wykorzystaniem usług telewizji wideo na żądanie
i payper- view, Nadawanie wideo na żądanie, Zapewnianie
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy
wideo na żądanie, Nadawanie programów telewizji kablowej,
Transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów
telewizyjnych, Transmisja treści multimedialnych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Wynajem maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu nadawczego, Wynajem
dekoderów.
(210)
(731)
(540)
(540)

529889
(220) 2021 06 07
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(znak słowno-graficzny)
Vitis Polonica

(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.
(210)
(731)
(540)
(540)

529892
(220) 2021 06 07
TIM SPÓŁKA AKCYJNA, BIELSKO-BIAŁA
(znak słowno-graficzny)
Vitis Polonica

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 29.01.14, 24.17.10, 24.17.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino.

88

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

529937
(220) 2021 06 02
HADAŁA ANETA, HADAŁA DANIEL MODNA ANETA
HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LAVERSA
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia
głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe,
Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłopców, Odzież męska,
damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kąpielówki,
Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski
ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy,
Płaszcze, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki,
Spódnice, Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie,
Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty
z krótkim rękawem, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla
mężczyzn, 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody
w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-line
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek.
(210)
(731)

(210) 530045
(220) 2021 06 10
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ASITALIP
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Produkty dietetyczne dla osób chorych, Suplementy diety, Leki
dla ludzi, Leki wzmacniające, Leki ziołowe, Leki weterynaryjne, Pieczywo dla diabetyków, Substytuty cukru dla diabetyków, Żywność dla diabetyków.
(210) 530144
(220) 2021 06 11
(731) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew
(552) (znak pozycyjny)
(540)

Nr ZT26/2021

(531) 25.01.19, 26.13.25
(571) opis znaku: Znak pozycyjny w postaci etykiety o charakterystycznym kształcie. Etykieta jest umieszczona na tuszce. Góra etykiety ma otwór i jest zaczepiona o nóżki tuszki.
Etykieta umieszczona jest na tuszce pionowo - przy szyjce
oraz udach etykieta jest wąska, natomiast na korpusie tuszki
rozszerza się tworząc opływowy kształt.
(510), (511) 29 Drób, Drób gotowany, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak mrożony, Głęboko mrożony kurczak, Kurczak
smażony, Pieczony kurczak, Świeży kurczak.
(210) 530149
(220) 2021 06 11
(731) GONTAR MARCIN AUDEN, Olecko
(540) (znak słowny)
(540) AUDEN
(510), (511) 9 Przejściówki audio, Części i akcesoria do urządzeń audio, Elektroniczne urządzenia audio, Elektroniczne
urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Kable audio,
Płytki z układami audio, Sprzęt audio, Stojaki przystosowane
do przechowywania urządzeń audio, Urządzenia audio hi-fi,
Złącza kabli audio, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym.
(210) 530157
(220) 2021 06 12
(731) MINGE OSKAR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SZTOSY
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)
(540)
(540)

530212
(220) 2021 06 14
PAŚCIAK SAMANTA SLINE, Kobyla Góra
(znak słowno-graficzny)
PASMED

(531) 26.11.13, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(210) 530225
(220) 2021 06 14
(731) NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia
(540) (znak słowny)
(540) Multibajka
(510), (511) 9 Projektory, Książki audio, Książki dźwiękowe,
Książki elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania z dziedziny nauki gry w golfa, Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, Płyty CD-ROM zawierające
elektroniczne książki telefoniczne, Książki zapisane na taśmach,
Książki zapisane na płytach, Akumulatory do projektorów, Kable
interfejsu multimedialnego o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable zasilające do projektorów, Miniaturowe projektory,
Piloty do projektorów, Projektory ciekłokrystaliczne [LCD], Projektory cyfrowe, Projektory do edycji filmów, Projektory do kina
domowego, Projektory dźwięku, Projektory filmowe, Projektory holograficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD [ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projektory planetarne,
Projektory profilowe, Projektory wideo, Projektory przenośne,
Projektory z automatyczną regulacją ostrości, Projektory z automatycznym ustawianiem ostrości, Soczewki do projektorów,
Torby specjalnie przystosowane do projektorów, Przezrocza
[fotografia], Przezrocza fotograficzne, Przezrocza fotograficzne

Nr ZT26/2021
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(Ramki do -), Przezrocza fotograficzne [slajdy], Przezrocza kinematograficzne, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje
do pobrania, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji
komputerowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka
cyfrowa do pobrania, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania
wideo z muzyką, do pobrania, Muzyka cyfrowa (ładowalna),
dostarczona z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana
na witrynach internetowych MP3, Dyski optyczne z muzyką,
Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych
lub Internetu, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Filmy animowane, Filmy do pobrania, Filmy do przezroczy naświetlone,
Filmy fotograficzne [naświetlone], Filmy kinematograficzne,
Filmy o zwiększonej czułości, naświetlone, Filmy rysunkowe
animowane, Filmy rysunkowe animowane do pobrania, Filmy
światłoczułe [naświetlone], Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, Filmy [błony] naświetlone, Nośniki fotoczułe
[filmy, naświetlone], Nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone],
Urządzenia do przeglądania przezroczy na kliszy, Naświetlone
klisze, Naświetlone klisze o podwyższonej czułości, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], 28 Projektory zabawkowe,
Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla
dzieci, 41 Wydawanie audiobooków, Muzyczne usługi wydawnicze, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
Pisanie scenariuszy, Programowanie serwisów informacyjnych
do transmisji przez Internet, Publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych,
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie,
Publikowanie dokumentów, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie
fotografii, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek i czasopism
elektronicznych on-line, Publikowanie książek edukacyjnych,
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek
i recenzji, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki,
Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie
książek związanych z technologią informacyjną, Publikowanie
książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie
literatury instruktażowej, Publikowanie magazynów konsumenckich, Publikowanie materiałów multimedialnych on-line,
Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów,
Publikowanie opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek
w postaci książek, Publikowanie tekstów, Redagowanie tekstów
pisanych, Świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo,
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Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie
on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostępnianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji
on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków,
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie
publikacji on-line [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Usługi pisania
blogów, Usługi wydawnicze, Usługi w zakresie publikowania
on-line, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi w zakresie
publikacji książek, Usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, Usługi świadczone przez agencje literackie, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo,
audio i rozrywki multimedialnej, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi pisania tekstów,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze),
Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi
wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi
związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie
czasopism, Udostępnianie bajek dla dzieci przez telefon.
530253
(220) 2021 06 15
KRANKOWSKI KRZYSZTOF ULTRON ZAKŁAD
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, Dywity
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRON
(210)
(731)

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.10, 26.11.13, 26.11.22, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 7 Maszyny do mycia [elektryczne], Maszyny
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Elektryczne urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, Manipulatory przemysłowe [maszyny], Manipulatory [maszyny]
do użytku przemysłowego, Łaźnie ultradźwiękowe, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku przemysłowego,
Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do biżuterii, Maszyny
do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące
dysze ciśnieniowe, Urządzenia myjące, 10 Ultradźwiękowe
przyrządy do czyszczenia do użytku medycznego, Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku weterynaryjnego,
Ultradźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku chirurgicznego, 21 Przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez
zębowych, Sprzęt do czyszczenia.
(210) 530269
(220) 2021 06 15
(731) GABROVIC JOHN LUKE, Bielawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Inspire RESTAURANT BRANDS

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 11.01.04, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi
marketingowe w dziedzinie restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Usługi w zakresie zamówień
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos
oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Zarządzanie biznesowe
restauracjami, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi reklamowe dotyczące
hoteli, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, 36 Administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie funduszami wspólnego inwestowania,
Administrowanie inwestycjami funduszy, Administrowanie
inwestycjami, Administrowanie usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, Analiza inwestycyjna, Analizy w zakresie inwestycji, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo finansowe
związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo w zakresie inwestycji
finansowych, Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, Analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie
papierów wartościowych, Doradztwo w zakresie inwestycji
kapitałowych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Finansowanie inwestycji, Finansowanie inwestycji budowlanych,
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Informacje
finansowe dla inwestorów, Informacje inwestycyjne, Inwestowanie funduszy kapitałowych, Inwestowanie funduszy
międzynarodowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób
trzecich, Inwestowanie funduszy wzajemnych, Inwestowanie
kapitału w nieruchomości, Inwestowanie kapitału własnego
w firmy międzynarodowe, Inwestowanie w nieruchomości,
Inwestycje finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje
majątkowe [nieruchomości], Inwestycje przemysłowe, Monitorowanie wyników inwestycji, Nabywanie w celu prowadzenia inwestycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Organizowanie inwestycji, Inwestycje w fundusze powiernicze,
Monitorowanie funduszy inwestycyjnych, Organizowanie
inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwałym, usług
w zakresie finansowania i ubezpieczenia, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Powiernictwo
inwestycyjne, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Rejestrowanie transakcji w zakresie inwestycji przeprowadzanych między stronami, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwe-
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stycji, Tworzenie inwestycyjnych funduszy wzajemnych dla
osób trzecich, Udzielanie informacji dotyczących inwestycji
giełdowych, Udzielanie informacji finansowych inwestorom,
Udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie inwestycji finansowych, Udzielanie informacji
inwestycyjnych, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi analiz finansowych związane z inwestycjami, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, Usługi badawcze w zakresie inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące
inwestycji finansowych, Usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów,
Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradztwa
inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi finansowe w postaci
zabezpieczenia inwestycji, Usługi finansowo-inwestycyjne,
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi
inwestycyjne, Usługi inwestycyjne dla klientów prywatnych,
Usługi inwestycyjne funduszy typu private equity, Usługi
inwestycyjne świadczone przez firmy, Usługi inwestycyjne
w zakresie kapitału własnego, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, Usługi konsultacyjne w zakresie inwestycji,
Usługi kredytowe w zakresie inwestycji majątkowych, Usługi
w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania środków pieniężnych, Usługi w zakresie nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, Usługi
w zakresie zarządzania inwestycjami finansowymi, Usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi
związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, Zarządzanie finansowe
dotyczące inwestycji, Zarządzanie inwestycjami, Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, Zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w akcje, Zarządzanie inwestycjami w zakresie hipoteki, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Administrowanie nieruchomościami,
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pomoc w zakupie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami.
(210) 530332
(220) 2021 06 16
(731) MARKOWSKI ANDRZEJ, Maszewo Duże
(540) (znak słowny)
(540) AMBER GOLD
(510), (511) 1 Środki chemiczne do obróbki w celu zwiększenia odporności na rdzę, Żywice zapobiegające rdzewieniu o wysokim współczynniku tarcia, Nieorganiczne środki
do wiązania szkła do rdzeni odlewniczych, Pasta rdzeniowa
do rdzeni odlewniczych, Spoiwa rdzeniowe, Środki wiążące
do masy rdzeniowej, Chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, Chemiczne środki
czyszczące do kominów, Chemikalia czyszczące, Dodatki
chemiczne do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, Mieszaniny czyszczące w postaci cieczy
używane w procesach produkcyjnych, Preparaty czyszczące
na bazie rozpuszczalników do usuwania tłuszczu podczas
procesów wytwarzania, Rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych,
Rozpuszczalnikowe środki czyszczące do usuwania tłuszczu
podczas procesów wytwarzania, Środki chemiczne w posta-
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ci wzmacniaczy właściwości czyszczących, Środki czyszczące do błon [chemikalia], Dodatki uszlachetniające do oleju
napędowego na bazie kwasów tłuszczowych, Dodatki uszlachetniające do benzyny na bazie kwasów tłuszczowych,
Estry kwasów tłuszczowych do użytku przemysłowego,
Kwasy tłuszczowe, Kwasy tłuszczowe do celów przemysłowych, Preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia
się tłuszczu w ściekach, Preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się tłuszczu w tłuszczownikach, Preparaty
do wykańczania skóry [zmiękczania tłuszczem], Preparaty
rozpuszczające tłuszcz stosowane w procesach przemysłowych, Środki chemiczne do bielenia tłuszczów, Środki do oddzielania tłuszczów, Substancje chemiczne do użytku jako
zamienniki tłuszczu, Chemiczne płyny odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych, Chemiczne środki
odtłuszczające do stosowania w procesach produkcyjnych,
Materiały odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, Odtłuszczacze oparte na oleju cytrynowym do użytku
w procesach produkcyjnych, Płyny odtłuszczające stosowane w procesach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania
stosowane w procesach produkcyjnych, Rozpuszczalniki odtłuszczające do użytku w procesach produkcyjnych, Środki
chemiczne odtłuszczające do stosowania w przemysłowych
procesach produkcyjnych, Środki do odtłuszczania stosowane w procesach przemysłowych, Środki odtłuszczające
do futer, do użytku w procesie produkcji, Środki odtłuszczające do skóry, do użytku w procesie produkcji, Środki
odtłuszczające [inne niż do stosowania w procesach produkcyjnych], Środki odtłuszczające [nie do celów gospodarstwa
domowego], Detergenty do czyszczenia [część procesów
produkcyjnych], Detergenty do systemów automatycznego
czyszczenia, jako część procesów produkcyjnych, Detergenty do użytku przemysłowego stosowane w procesach produkcyjnych, Detergenty do użytku przemysłowego, Detergenty do użytku w procesach przemysłowych, Detergenty
o właściwościach antybakteryjnych do stosowania w procesach produkcyjnych, Detergenty o właściwościach dezynfekcyjnych stosowane w procesach produkcyjnych, Detergenty posiadające właściwości dezodoryzujące do użytku
w procesach produkcyjnych, Detergenty przeznaczone dla
procesów produkcyjnych i przemysłu, Detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, Detergenty ulegające biodegradacji do użytku w procesach produkcyjnych, Przemysłowe detergenty do użytku w procesach produkcyjnych,
Dodatki do grzejników zapobiegające rdzy, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone
materiały], Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku
w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, 3 Aerozole czyszczące,
Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Papierowe ręczniki
do rąk nasączone środkami czyszczącymi, Płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisania, Preparaty czyszczące
do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Oleje czyszczące, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, Preparaty czyszczące do dywanów, Preparaty czyszczące do kamieniarki,
Preparaty czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące
do samochodów, Preparaty czyszczące do skóry [materiału],
Preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, Prepara-
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ty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty czyszczące,
którymi nasączone są myjki, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Rozpuszczalniki alkoholowe będące preparatami
czyszczącymi, Roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, Ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do czyszczenia okularów,
Ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, Środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do metalu, Środki czyszczące do szczoteczek
i pędzelków kosmetycznych, Środki czyszczące do szkła,
Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące
do użytku domowego, Środki czyszczące do zamrażarek,
Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych
ochraniaczy do ust, Środki czyszczące w sprayu do użytku
domowego, Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środki do usuwania wosku do celów czyszczących, Substancje
czyszczące do użytku domowego, Żrące środki czyszczące,
Preparaty do usuwania tłuszczu, Terpentyna do usuwania
plam z tłuszczu, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Aerozole odtłuszczające, Olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty
odtłuszczające do silników, Preparaty odtłuszczające do celów domowych, Preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Terpentyna do odtłuszczania, Środki odtłuszczające do czyszczenia, Rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty do samochodów,
Detergenty do użytku domowego, Detergenty do użytku
w gospodarstwie domowym, Detergenty do zmywania
naczyń, Detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach,
Detergenty do zmywarek do naczyń, Syntetyczne detergenty do ubrań, Płynne detergenty do zmywarek, Detergenty
w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania
rur kanalizacyjnych, Detergenty w piance, Detergenty przygotowane z ropy naftowej, Detergenty piorące do użytku
profesjonalnego, Detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
Detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych
oraz inne niż do celów medycznych, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Rdzy (Preparaty do usuwania -), Środki
do usuwania rdzy, Preparaty do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do udrażniania rur, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania,
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Wosk
krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe.
530528
(220) 2021 06 21
DELTA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) COOL EMOTIONS
(510), (511) 29 Krojone owoce, Owoce lukrowane, Mrożone
owoce, Napoje mleczne zawierające owoce, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Gotowane owoce, Kandyzowane owoce, Nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], Owoce konserwowane, Owoce
konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Pokrojone owoce, Suszone owoce, Schłodzone desery mleczne, 30 Lód,
(210)
(731)
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lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata,
kakao i namiastki tych towarów, Owoce w polewie czekoladowej, Słodycze zawierające owoce, Desery lodowe, Lód
[zamarznięta woda], Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z polewą czekoladową, Cukierki, batony i guma do żucia, Guma
do żucia odświeżająca oddech, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe
o smaku mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Batony lodowe, Ciasta lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców
i bitej śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Jadalne
rzeźby lodowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kostki
lodu, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody,
Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody
mleczne, Lody mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu sandwich,
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), Napoje z lodów, Polewy do lodów, Produkty lodowe na bazie soi, Rożki do lodów, Słodycze lodowe,
Słodycze lodowe w postaci lizaków, Sorbety [lody], Sorbety
[lody wodne], Substytuty lodów, Substytuty lodów na bazie soi, Tort lodowy, Wafelki do lodów (w kształcie stożka),
Wegańskie lody, Wyroby lodowe, 31 Świeże owoce, Świeże
owoce i warzywa, Nieprzetworzone owoce, 32 Mieszane
soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Soki, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Gazowane soki owocowe, Napoje
z sokiem ananasowym, Soki aloesowe, Soki gazowane, Soki

Nr ZT26/2021

owocowe [napoje], Soki warzywne, Soki warzywne [napoje],
Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem
cytrynowym, Skoncentrowane soki owocowe, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Gazowana woda mineralna, Smakowa woda mineralna, Woda, Woda aromatyzowana, Woda brzozowa, Woda gazowana, Woda gazowana
[woda sodowa], Woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], Woda klonowa, Woda kokosowa jako napój, Woda
mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda mineralna
[napoje], Woda [napoje], Woda niegazowana, Woda pitna,
Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witaminami, Woda
sodowa, Woda stołowa, Woda selcerska, Woda wzbogacona odżywczo, Woda z lodowca, Woda litowa, Woda destylowana do picia, Oczyszczona woda pitna, Woda źródlana,
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, Usługi franczyzowe związane z pomocą
dla firm, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie
marketingu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, 43 Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania
żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych
i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Lodziarnie, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone napoje,
innych niż automaty sprzedające, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne].

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

513957, 528355, 528359, 529432, 529457, 529458, 530332

2

528355

3

518445, 518615, 519906, 522328, 525903, 526523, 526768, 527951, 528328, 528329, 528330, 528331, 528332,
528438, 528440, 529407, 529457, 529458, 530332

4

522328, 529066, 529237

5

513957, 519906, 526557, 527925, 527926, 528328, 528329, 528330, 528331, 528332, 528428, 528808, 528817,
529457, 529458, 529643, 530045

6

500606, 526641, 527293, 528799, 528804, 528809, 528810, 528811, 529237, 529319, 529453, 529495

7

489028, 524295, 526331, 527915, 528497, 528499, 529237, 529319, 529453, 530253

8

518445, 522328, 529470

9

493338, 496052, 498978, 514289, 514292, 516243, 518445, 522190, 525383, 525385, 526220, 526225, 526943,
528316, 528333, 528363, 528642, 528781, 528799, 528804, 528809, 528810, 528993, 529106, 529237, 529275,
529444, 529453, 529468, 529495, 529551, 529558, 529563, 530149, 530225

10

526557, 528383, 528645, 530253

11

522328, 528497, 528732, 528735, 528737, 529237, 529495

12

489028, 498978, 524295, 526331, 526835, 527915, 529453

14

529498

16

489028, 522190, 523733, 527232, 527263, 528363, 528433, 529651

17

528732, 528735, 528737, 529237

18

498978, 523268, 528512, 529648

19

500606, 526641, 527293, 528359, 529319, 529453, 529495

20

522328, 526930, 527293, 529372, 529495, 529648

21

522328, 526835, 528359, 530253

22

527293, 529469, 529495

24

522328, 528871, 529495

25

498978, 523268, 525596, 525702, 527159, 528341, 528363, 528383, 529075, 529650, 529729, 529937

27

522328, 523733, 528383

28

498978, 522328, 527159, 528343, 528383, 530225

29

493188, 523189, 526234, 528328, 528329, 528330, 528331, 528332, 529138, 529329, 529523, 529524, 529646,
530144, 530528

30

523189, 526234, 526938, 527928, 528328, 528329, 528330, 528331, 528332, 528431, 528643, 528707, 529138,
529329, 529430, 529448, 529449, 529451, 530528

31

526234, 528359, 528395, 528431, 529005, 529138, 530157, 530528

32

519717, 526084, 526234, 526768, 527159, 528059, 528328, 528329, 528330, 528331, 528332, 528380, 528431,
529604, 529605, 530528

33

526234, 528338, 528816, 529053, 529818, 529889, 529892

35

493338, 496052, 498978, 514289, 514292, 516243, 518015, 522328, 523189, 523268, 523733, 524295, 524779,
525702, 525903, 526609, 526943, 527047, 527051, 527232, 527263, 527293, 527928, 527949, 528316, 528333,
528336, 528341, 528359, 528363, 528477, 528478, 528530, 528601, 528661, 528715, 528726, 528792, 528826,
528829, 529005, 529032, 529066, 529444, 529446, 529453, 529457, 529458, 529469, 529480, 529483, 529551,
529558, 529563, 529632, 529633, 529650, 529659, 529674, 529733, 529825, 529882, 529937, 530149, 530269,
530528
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Nr ZT26/2021

1

2

36

493338, 524779, 526609, 527047, 527051, 527949, 528336, 528477, 528478, 528655, 528726, 528781, 529032,
529558, 529563, 529733, 529734, 530269

37

498978, 500606, 525903, 526220, 526225, 526647, 526648, 526835, 527047, 527051, 527293, 528336, 528477,
528478, 529319, 529453, 529468, 529483, 529495, 529674

38

496052, 524779, 526943, 527949, 528363, 528707, 529452, 529546, 529888

39

498978, 524779, 525549, 526647, 526648, 527047, 527051, 528336, 528477, 528478, 528826, 528829, 528993,
529237, 529319, 529648, 529659

40

525549, 526647, 526648, 529659

41

489028, 496052, 498978, 514289, 514292, 522190, 524072, 524779, 525383, 525385, 525702, 525724, 525903,
525933, 526061, 526234, 526318, 526943, 527159, 527232, 527263, 527949, 528316, 528336, 528354, 528356,
528363, 528642, 528661, 528708, 528715, 528806, 529299, 529551, 529633, 530225

42

489028, 496052, 498978, 514289, 514292, 516243, 522190, 523733, 524779, 525549, 525933, 526220, 526225,
526609, 526665, 526835, 527047, 527051, 527949, 528316, 528333, 528477, 528478, 528530, 529275, 529453,
529468, 529551, 529633, 529659, 529674

43

507650, 525933, 526234, 527047, 527051, 527053, 528321, 528707, 528798, 528919, 529005, 529100, 529444,
529465, 529818, 529882, 530528

44

524779, 526392, 526557, 526768, 527932, 528336, 528356, 528370, 528477, 528478, 528645, 528724, 529539,
529633, 530212

45

526835, 527047, 527051, 527232, 527263, 528336, 528381, 528443, 528477, 528478, 528530, 529032, 529050,
529070, 529444, 529453, 530528

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„Green Elephant” Foundation
4HOME
4lop
ADA STORAGE Secure Document Storage
ALIOR TFI
ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS
Amber Clinic
AMBER GOLD
ARIA ADURO
ARIA ONE CLICK technology
ARIA
ASITALIP
AT LESS
AUDEN
Aurofrenix
AUTOGLASS PARTNER
B Bonafora
BALWIERZ
barwa
baumajster
Be Online Academy
Be Online Academy
Bellucci
BEVEL
Bielenda Sparkly Lips
Bielenda Total Nail Repair
BIK BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ
BILARGENA
BLOXIVIR
BOCZEK SUROWY WĘDZONY
STARANNA SELEKCJA
BOND INSPIRED BY WHISKY
BUSHI
BUTIK ANETTA
CanFarMed
CAR STYLING
clear aligner
CLOVER GO
CMO SUMMIT BY SHORTLIST
CMO SUMMIT BY SHORTLIST
COOL EMOTIONS
CZIKO Sklep Zoologiczny
Delecta BUDYŃ SMAK
Delecta CIASTO MARCHEWKOWE
AROMATYCZNE PYSZNA KLASYKA 16 PORCJI

529299
529483
529470
525549
493338
527293
528724
530332
528732
528735
528737
530045
529729
530149
528817
526835
523268
528381
518615
518445
525383
525385
529075
529648
528440
528438
527949
529643
528428

Delecta
Delecta
dentalbox
DESIGN
DISSOLVE FESTIVAL
DO - BRY wosk
DODATKOWA LEKCJA
dpssoftware
DRACO
DRACO
DUET PEŁEN SMAKU!
e Elmot
E Erevie
ekos POZNAŃ
EKOS
ELEMENTER WOOD
ENELOGIC
estromega
eventX.pl
fakturownia
Femicare
FIXMYCAR
FRAKO-TERM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe
FRANK HELP
GDYNIA WATERFRONT
gfkm
glukonormin
Growitbox
GST
Gynevag plus
HEL UNIVERSITY
HEMA
HOGS
HOLTECH
Homla Serce mojego domu
HTS
HYPER SHOOT
IHS INDUSTRY HAZARD ASSESSMENT SERVICE
IKAR
ILLEGAL NIGHT
INK SEARCH
INKSEARCH
Inspire RESTAURANT BRANDS
IPPT PAN

529430
529451
529480
526609
527159
529066
528354
528316
529457
529458
526938
526331
529275
526647
526648
529372
529659
528331
525933
516243
527926
529446

493188
527951
513957
529825
526557
525903
528645
528781
527232
527263
530528
528601
529449
529448

529237
528443
528478
528715
528330
528359
529650
527925
528341
529495
528993
524295
522328
489028
528808
529674
529468
528642
514289
514292
530269
522190
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1

iTOWER
iTOWER
iTOWER
ITOWER
J. Baster
JB BROWAR
JEDEN Z DZIESIĘCIU
K. REDA
Kammar
Karta Smacznego
Karta Smacznego
KAYAK TIME
ketocomplex
KINVEST
KMbaby
kropka DELIKATESY
Lagante
LATOSZYN ZDRÓJ 1850
LAVERSA
Liberty Distribution
LOCO
MK
M MAVAR
MAD DOG
MALPISZON
MAM MŁODZIEŻOWA AKADEMIA
MUSICALOWA
manu natu
MARSZAŁKOWA ALEKSANDRA PIŁSUDSKA
MedSiostra
MEETFIT STUDIO TRENINGOWE
Meetsy
menopauzol
MENZURKA CAFE
minileiste
MojaKoja
MOLDAWSKA WINNICA
MOLISE
MTZ PARTS ORIGINAL EQUIPMENT
Multibajka
NAJLEPSZA KUCHNIA!
No36 DO STÓP Plantis THERAPY
NUBREY
Oktoberfest
Olá Portugal
ORLEN w ruchu
OSIECZANY DOM SENIORA PARK
OtoWnętrze
PASMED
PIEKARNIA ZE SMAKIEM

Nr ZT26/2021

2

1

528799
528804
528809
528810
529604
529605
526943
528512
518015
529558
529563
528806
528328
500606
526930
529100
528871
526768
529937
498978
528655
529138
528355
528431
528343

PIJ SCHŁODZONY Pan Podpiwek
NAPÓJ BEZALKOHOLOWY
Piwo jasne pełne SŁODOWNE Pils Alk. 6,0%
eks. 12,0% WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ
I RZEMIOSŁO
PLANETA KOBIET
POLAND ON AIR
prawosprytni
Premium Stal
PROJEKT GLEBA
prze badani.pl
Publigo
Q AQUAMENTI
rehabilika centrum rehabilitacji i medycyny
wieku dojrzałego
REJSY PO POCHYLNIACH
REJSY PO POCHYLNIACH
RELAX MIND&BODY
RELAXPOOL PRODUCENT BASENÓW
Renifer
REVOSS PROFESSIONAL
REZERWAT PRZYGODY
RUBENS
Rutkowski Biuro Detektywistyczne
Security Service
Rutkowski
Siedmioróg
SILGO
SIRBA
SOKOŁÓW WYGODNE W DROGĘ
SQUADTEC
STAROPOLANKI
Stek Chałupa
STYLOWE OCZKO
supersum
Swyft
SZTOSY
ŚLUB W JURCIE by bemywife
ŚWIAT OZE BY DARIUSZ ALBIN
ŚWIAT OZE BY DARIUSZ ALBIN
świeża sprawa SMOOTHIE
THE LA
time2work
Timetax
TP TECHPRES
TULILO
TVING
Tymbark Powrót do korzeni
ubierz swoje ściany.pl
ULTRON
UpRiver by Vonder
UpRiver

525702
526523
528395
528356
526318
529551
528329
528798
526641
529452
528816
525596
527915
530225
496052
519906
528383
526234
529053
529882
526665
528792
530212
527928

2

528380

519717
524072
528708
529546
528811
529633
524779
529106
528499
526392
528826
528829
527932
529319
523189
529407
526061
528363
529070
529050
529651
529432
528338
529329
528530
529646
507650
529539
529032
528707
530157
528321
526220
526225
526084
529498
528661
528726
529453
529632
529888
528059
523733
530253
527047
527053
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1

UpTown by Vonder
vegecomplex
Vitis Polonica
Vitis Polonica
Was
WATERFRONT
Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
Croissant DUUUŻO nadzienia
Weź Się Tattoo

2

527051
528332
529889
529892
529469
528477
528643
528370

Nr ZT26/2021
1

WINNICA BOGORIA UNIEJÓW
WODA ŻYCIA
Woki Woki
Yammy
Za... ...czarowany klej
ZAKŁAD KARMY Twój pupil chciałby
u nas siedzieć!
Zapomniani Patrioci
zdrowa5 catering dietetyczny

2

529818
528497
529465
529444
528433
529005
525724
528919

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.
743980
762510
891860
1292661
1325037
1518158
1532692
1534422
1552484
1595268
1595269
1595325
1595359
1595401

1595409
1595428
1595441
1595453
1595522
1595551

Pernalin (2020 10 29)
5
InteliSys (2021 05 03)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
7, 9
hobby (2021 02 26)
CFE: 26.01.18, 29.01.12
24,
Dragon Capital (2020 12 22)
CFE: 04.03.03
36
AlgiPharma (2016 09 12, 2016 03 11)
5
Reno (2021 04 07)
35
DRAG (2021 04 30)
CFE: 27.05.02
34
Colex (2021 05 24)
32
NORNICKEL (2021 04 30)
CFE: 27.05.01
1, 6, 9, 14, 35, 37
LAST DAY
6, 14, 16, 18, 21,
25, 28
(2021 03 09, 2021 02 04)
LAST DAY ON EARTH
6, 14, 16, 18, 21,
25, 28
(2021 03 09, 2021 02 04)
aeroskin tech (2020 12 28, 2020 07 12)
CFE: 26.13.25, 27.05.09, 29.01.12
17, 19, 37
JINDUN (2021 05 13)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
6
PROTEGÉ PROFESSIONAL CONNOISSEUR
(2021 03 09, 2020 12 18)
CFE: 02.09.12, 16.03.13, 26.11.14,
33
27.03.15, 27.05.01
AZUR GAMES (2021 02 01)
CFE: 26.03.01, 27.05.17, 29.01.13
9, 28, 41
L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
37
HEALSEE Capsules
(2021 04 15, 2021 03 27)
CFE: 26.11.12, 27.05.01
5
L LX International (2021 05 10, 2021 05 07)
CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
1
Flsole (2021 03 16)
CFE: 27.05.01
25
GRIMAUD FRÈRES
(2021 03 23, 2020 11 26)
CFE: 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
31, 42, 44

1595559
1595601
1595715
1595751
1595756
1595761
1595790
1595811
1595814
1595835
1595867
1595871
1595894
1595944
1595965
1596064
1596067
1596082
1596130
1596155
1596173
1596183
1596210
1596219

FOOD DELIVERY BRANDS
(2020 09 17, 2020 05 18)
CFE: 24.15.01, 26.04.18, 27.05.01
16, 35
ZNAK (2021 04 16)
CFE: 27.01.01, 27.05.01
21, 30, 32, 43
DEEPCOOL (2020 11 18, 2020 05 21)
CFE: 26.03.23, 26.04.24, 26.11.03, 27.05.24
9
NITESOLUTE (2021 01 26, 2020 12 16)
3, 5
ASELOSOLUTE (2021 01 26, 2020 12 16)
3, 5
masimar (2020 11 27)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
18, 25, 35
AZELEAL (2021 01 26, 2020 12 16)
3, 5
KURAPALAT (2021 03 15)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
MAKLAUD (2020 12 02)
CFE: 27.05.01
8, 18, 21, 34, 35, 43
Rustaveli House (2021 03 15)
CFE: 28.05.00, 28.19.00
33
ZXT (2021 03 19, 2021 02 06)
CFE: 27.05.01
7
(2021 04 08)
CFE: 09.09.15, 26.01.04
9
(2021 03 16)
CFE: 26.03.01, 26.11.11
25
TEBRIO (2021 03 22, 2020 09 29)
1, 29, 31
LIMITAR (2021 03 23, 2020 12 09)
1, 5
THE ORDINARY (2021 02 20)
44,
THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
44,
(2021 02 20)
ABNOMALY (2021 02 20)
3, 35, 44
BEAUTY DOESN’T RINSE OFF
3, 35, 44
(2021 02 20)
kazu (2021 01 15, 2021 01 12)
CFE: 27.05.02, 29.01.12
5, 29, 30
DECIEM (2021 02 20)
35, 44
HYLAMIDE (2021 02 20)
3, 35, 44
THE CHEMISTRY BRAND
3, 35, 44
(2021 02 20)
(2021 04 08)
CFE: 04.05.03, 26.04.04
9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1552484,

1595453,

1595944,

1595965

3

1595751,

1595756,

1595790,

1596082,

1596130,

1596183,

1596210

5

743980,
1596155

1325037,

1595441,

1595751,

1595756,

1595790,

1595965,

6

1552484,

1595268,

1595269,

1595359

7

762510,

1595867

8

1595814

9

762510,

1552484,

1595409,

1595715,

1595871,

1596219

14

1552484,

1595268,

1595269

16

1595268,

1595269,

1595559

17

1595325

18

1595268,

1595269,

1595761,

1595814

19

1595325

21

1595268,

1595269,

1595601,

1595814
1595761,

1595894

1595761,

1595814,

1596082,

1596130,

1596082,

1596130,

1596173,

1596183,

24

891860

25

1595268,

1595269,

1595522,

28

1595268,

1595269,

1595409

29

1595944,

1596155

30

1595601,

1596155

31

1595551,

1595944

32

1534422,

1595601

33

1595401,

1595811,

34

1532692,

1595814

35

1518158,
1596173,

1552484,
1596183,

1595559,
1596210

36

1292661

37

1552484,

1595325,

1595428

41

1595409

42

1595551

43

1595601,

1595814

44

1595551,
1596210

1596064,

1595835

1596067,

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.
509825
519085
521162
520906
522347
520237
522342
522348
515894

SIDONIO CATHERINE
2021 03 22
18
Consorzio di Tutela della Denominazione
di Origine Controllata Prosecco
2021 03 22
33
Dr. Babor GmbH & Co. KG
2021 03 29
35, 41
Hammer Sport AG
2021 03 22
28
Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft
2021 04 26
3, 25, 38
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT
SPÓŁKA AKCYJNA
2021 04 26
36, 43
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 23
9, 35, 39, 42
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
2021 05 06
3, 25, 38
Chanel SARL
2021 05 07
18, 25

522238
516793
523061
509572
509572
523590
490910
525244

Yakima Products, Inc.
2021 05 07
28
THE VILLAGE EDUCATION GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 31
43
Boost Holding AG
2021 06 01
35, 38, 42
NAROŻNA MAGDALENA
2021 06 08
9, 16, 35, 41
WILCZEWSKI DANIEL
2021 06 08
9, 16, 35, 41
National Association For Stock
Car Auto Racing, LLC
2021 06 15
4
Richard Kehr GmbH & Co. KG
2021 06 14
3, 5
ELEPHANT CAPITAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 10
35, 36

